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:المنشآت المالية ➢

البنك 

املركزي 

شركات 

الصرافة

البنوك

شركات 

التأمين

شركات 

التمويل
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:البنوك في المملكة ➢

11البنوك الوطنية•

7البنوك الخليجية•

10البنوك األجنبية•
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: ماهية البنك ➢

.  غيرههو من يتلقى الودائع النقدية من الجمهور ويتصرف فيها لحساب نفسه ال لحساب

:شروطه 

أن يكون شركة مساهمة 
وأن يتلقى الودائع من 

الجمهور 
.وأن يكون تاجرا
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:  ما يقوم به البنك ➢

:أعماله 

يعةالتمويل املتوافق مع الشر اإلقراض واالقتراضاألعمال الخدمية
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: اإلشكاالت التي تواجهها البنوك ➢
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:  المشروعية➢

هـ على أنه ال يجوز 23/5/1377والتاريخ 23الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم نظام مؤسسة النقدأكدت املادة الثانية من 

ِّ دفع أو قبض فائدة،
ملؤسسة النقد العربي السعودي 

ِّ القيام بأي عمل من األعمال اآلتية: " وفي املادة السادسة
ُمباشرة أي عمل -1: ال يجوز ملؤسسة النقد العربي السعودي 

د الشريعة اإلسالمية السمحاء، فال يجوز لها دفع أو قبض فائدة على األعمال ".يتعارض مع قواعِّ

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/35ecc858-eec3-4543-9540-a9a700f2c681/1
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هللا تعالى وسنة مصدر اإلفتاء في اململكة العربية السعودية كتاب: "الجواب ما نصت املادة الخامسة واألربعين من أن 

"فتاء واتتصاصاههاويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإل -صلى هللا عليه وسلم -رسوله 

(يقترح وجود هيئة شرعية منبثقة من هيئة كبار العلماء مختصة في فقه البنوك)

لكن من يكون املرجع عند االتتالف؟ 

سالمية ، ذات اململكة العربية السعودية دولة عربية إ:  "على ما يأتي النظام األساس ي للحكم نصت املادة األولى من 

". سيادة تامة ، دينها اإلسالم ، ودستورها كتاب هللا تعالى وسنة رسوله

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1
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:  محاوالت للتصحيح ➢

نها جريدة املنشور في الصحف املحلية ، وم( سافكو)ملا صدر قرار مجلس إدارة شركة األسمدة العربية السعودية 

.هـ وأن الشركة اقترضت من البنوك  كان للشيخ موقف إيجابي28/12/1387وتاريخ 876الرياض رقم 

احة الشيخ محمد هـ كتب أحد املشككين في حكم الربا املنتشر في البنوك في تلك الفترة، فوضح سم1384وفي سنة 

".  ويةالروضة الندية في الرد على من أجاز املعامالت الرب:" حكم الربا ، وسمى بحثه–رحمه هللا -بن إبراهيم 

هـ بالتحذير من الربا والتأكيد على أداء الزكاة2/6/1380نصيحة إلى مالك البنوك في 

تعامل به من فتوى بتحريم املساهمة في إنشاء البنوك ملا ت–رحمه هللا -أصدر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 

هـ 6/9/1376الربا في 
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ملصرفية في داتل رائد الفقهاء املشاركين إلصالح املعامالت ا–رحمه هللا -سماحة شيخنا الشيخ عبدهللا العقيل يعد 

عودي إلى البنوك، وسار على دربه زمالؤه في التخصص الفقهي وطالبه من إنشاء أول هيئة شرعية داتل بنك س

.عصرنا هذا

معاملة الناس صار فيها ش يء : هـ قال1381في تقرير لسماحة مفتي اململكة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه هللا سنة 

1632ف )ه الذمة كثير بواسطة الدوالر وغيره، ينبغي أن يتصدى لها بعض طلبة العلم حتى يكتب فيها ش يء تبرأ ب

7/169  )

 لهذه الرغبة فكتب بحثه الشهيراستجاب تلميذه 
ً
ق النقدي وصدر عن الور : الشيخ عبدهللا ابن منيع جزاه هللا تيرا

.رحمه هللا -م بتقديم الشيخ صالح الحصين 1971-هـ 1391مطابع الرياض سنة 
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:  قدم األنظمة المصرفية ➢

هـ 23/5/1377والتاريخ 23الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم نظام مؤسسة النقد 

.هـ22/2/1386وتاريخ 5/الذي صدر بموجب املرسوم امللكي رقم منظام مراقبة البنوك 

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/BankingRules/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/BankingRules/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83.pdf
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:  ما جاء في االحتكار ➢

( .قديًما)مليون 30بنك تخدم أكثر من 12

.الحصول على تصريح إنشاء بنك جديدصعوبة 

كل البنوك من أنواع البنوك الشاملة 

ا 38فقد اتسع نطاق البنوك وزاد عددها حتى بلغ الوقت الحالي أما في 
ً
.بنك
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: االحتكار الجزئي مشكلة توصيات حل ➢

لة إتاحة التصاريح للبنوك الشام

.والبنوك غير الشاملة

والبنوك الفردية 

((Unit Banks

والبنوك املحلية 

(Local Banks) 

بنوك االستثمار

(Investment Banks)

البنوك الصناعية

(Industrial Banks) 

البنوك العقارية

(Real Estate Banks) 
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وبنوك االدتار

(Savings Banks)

بنوك االستيراد والتصدير 

Export/Import Banks))

بنوك التجارة الخارجية

(Foreign Trade Banks) 

بنوك املقاولين

(Contractors Banks)

البنوك الزراعية 

(Agricultural Banks)
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ةالمنازعات والمخالفات المصرفيلجان 
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: ة مستند تشكيل اللجن➢

لجنة تسوية املنازعات )هـ املتضمن في بنده األول تعديل اسم ۱4۳۳/ ۸/ ۱۱وتاريخ( ۳۷44۱)ثم تلى ذلك صدور األمر امللكي رقم 

ازعات املصرفية بالتبعية، وتكون مختصة بالفصل في املنازعات املصرفية األصلية واملن( لجنة املنازعات املصرفية)ليصبح ( املصرفية

اطي، ويعين رئيس كما نص البند الثاني من األمر امللكي املشار إليه على أن تؤلف اللجنة من دائرة أو أكثر من ثالثة أعضاء وعضو احتي

غلبية وتكون تلك كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ونص البند الثالث على أن تصدر قرارات اللجنة باأل 

 من التاريخ املحدد لتسلم نسخة القرار، وإال أص
ً
بح القرار غير قابل القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة االستئنافية تالل ثالثين يوما

.للطعن أمام أي جهة أترى 

السعودي هـ املتضمن في مادته الثانية تشكيل لجنة في مؤسسة النقد العربي۱4۰۷/ ۷/ ۱۰وتاريخ ( ۸/ ۷۲۹)صدر األمر السامي رقم

ناسبة بين من ثالثة أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعمالئها من أجل تسوية الخالفات وإيجاد الحلول امل

 لالتفاقيات املوقعة بينهما
ً
.الطرفين طبقا
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:اختصاصات وصالحيات اللجنة ➢

تقديم االتفاقيات املبرمة بين الطرفين واملستندات املؤيدة للدعوى واالستعانة بالخبرة الفنية

ة واالستثمارية إلزام املدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باتتصاصها إصدار قرارات بالحجز على حساباته املصرفي

ومستحقاته لدى الجهات الحكومية، وكذلك منعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، ومنعه من السفر

 لحاالت محددة
ً
يجوز للجنة أن تضمن قراراهها بالنفاذ املعجل وفقا
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:توصيف قرارات اللجنة ➢

هـ1432ورد في حكم قضائي من ديوان املظالم في جدة سنة 

–ه القضائية بعد أن كانت لجنة شب–املستفاد مما تقدم من نص األمر املذكور إتمام الصفة القضائية للجنة املدعى عليها »

تتصاص الوالئي وإسناد االتتصاص بالنظر في التظلمات على قراراهها إلى لجنة استئنافية فإن ذلك يرفع عن هذه املحكمة اال 

 عما صرح األمر امللكي بالتنصيص عليه من نهائية قرارات اللجنة االستئ
ً
نافية وعدم قابليتها بنظر الطعن املاثل؛ إذ إنه وفضال

–ي منعقدة لالعتراض فإن والية املحاكم اإلدارية فيما يتصل بنظر طلبات إلغاء القرارات جنس القرار املطعون عليه إنما ه

 
ً
من املادة ( ب)على الفصل في الطعون على القرارات الصادرة عن اللجان شبه القضائية، طبق ما نصت عليه الفقرة–حصرا

.«هـ1428/ 9/ 19وتاريخ ( 78/ م )من نظام ديوان املظالم الصادر باملرسوم امللكي رقم ( 13)
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:أعضاء اللجنة ➢

األعضاء الحاليون 

رزق بن مقبول الريسالدكتور 

عايض بن هادي العتيبيالدكتور 

تالد بن محمد الزوماناألستاذ

فارس بن عبدهللا العصيميالدكتور 

الدعليجمحمد بن سعود الدكتور 

صالح بن أحمد الغامدياألستاذ

محمد بن عبدهللا امللحمالدكتور 

زياد بن أحمد القرش يالدكتور 

سليمان بن حمدان البلوي األستاذ

سامي بن محمد صالح اليوبيالدكتور 

عثمان بن طاهر طالبيالدكتور 
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:بعض المبادئ ➢

.عقد إصدار البطاقة هو األساس في تسوية النزاع حولها 

.يترتب على عدم تقديم الوكيل سند وكالته عدم قبول الدعوى 

.األصل براءة الذمة، ومدعي تالف الظاهر عليه عبء إثبات دعواه

.للجنة تقدير رأي الخبير دون معقب عليها

.عبء اإلثبات يقع على عاتق املدعي

ملزيد من املبادئ

https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/Aboutus/BankingDisputesCommittees/Pages/Principles.aspx
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اللجنة االستئنافية للفصل في  

المنازعات والمخالفات المصرفية
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: ة مستند تشكيل اللجن➢

ضاء وعضو تتألف من دائرة أو أكثر من ثالثة أع( لجنة استئنافية للمنازعات واملخالفات املصرفية)إنشاء 

يةاحتياطي، وتختص اللجنة بالنظر في االعتراضات املقدمة ضد قرارات لجنة املنازعات املصرف

:هـ على ۱4۳۳/ ۸/ ۱۱وتاريخ ( ۳۷44۱)نص البند الرابع من األمر امللكي رقم 
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:اختصاصات وصالحيات اللجنة ➢

املنصوص وك نظام مراقبة البنتختص كذلك بالنظر في االعتراضات املقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات 

/  ۲/ ۲۲وتاريخ ( 5/ م )من نظام مراقبة البنوك الصادر باملرسوم امللكي رقم ( الخامسة والعشرين)عليها في املادة 

.هـ ۱۳۸6

تكون غير قابة كما نص ذات البند على أن القرارات الصادرة عن اللجنة االستئنافية للمنازعات واملخالفات املصرفية

.للطعن أمام أي  جهة أترى 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f70dc63-dd9a-4734-9216-a9a700f2c78c/1
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:  أعضاء اللجنة ➢

األعضاء الحاليون 

رئيساتالد بن عبدالعزيز الرويس الدكتور 

عضواصالح بن محمد الفوزاناألستاذ

عضواعيس ى بن عبدالرحمن العيس ىالدكتور 

اعضوا احتياطيبدر بن عبداملحسن الهدابالدكتور 

( ۲٤/ أ )نلكت  رقت  صدر تشكيل الدائرة األولى للجنة االستئننايية انناععتاو واالالتتاو انيترييةو ب وألتر األ تر ا
  ن تاريخ األ ر انلك و واألعضاء الحاليون ه ۱٤۳۷/ ۲/ ۱۸وتاريخ 

ً
:هت وذلك ندة أربع سنواو اعئبارا
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:مصادر قرارات اللجنة ➢

العقد املوقع من : األول 

الطرفين
ةاللوائح املهني: الثالثاألنظمة: الثاني 

األعراف التجارية: الرابع القانون املدني: الخامس
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الدعاوى
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:  صحيفة الدعوى ➢

النماذج املوحدة

صحيفة دعوى تمويل شخص يصحيفة دعوى صرف آليية صحيفة دعوى بطاقة ائتمان

ملزيد من النماذج

https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/DocLib/%D9%85%20-%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%20-%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx
https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/DocLib/%D9%85%20-%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%20%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89%20-%20(%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A2%D9%84%D9%8A).docx
https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/DocLib/%D9%85%20-%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%20-%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89%20%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A.docx
https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/Pages/Forms.aspx
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: رفع الدعوى ➢

نياملوقع اإللكترو

https://www.bfc.gov.sa/


32

.  ة املختصةوبعد ورود تعقيب املدعى عليه، يتم تحضير الدعوى ودراستها وتحديد موعٍد لنظرها أمام اللجن

.يع للردوعند تعقيب املدعي على رد املدعى عليه، ُيطلب تعقيب املدعى عليه الرد، وُيمهل ثالثة أساب

ه، ُيطلب تعقيب املدعي، وُيمهل ثالثة أسابيع للرد .وعند تقديم املدعى عليه لرد 

.ى بعد تقديم الدعوى وبعد قيدها، يتم تبليغ املدعى عليه وإمهاله ثالثة أسابيع للرد على الدعو 
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وباإلمكان االطالع على محضر الجلسة أو آتر مستجدات الدعوى من تالل الخدمات اإللكترونية أو من تالل

.التواصل مع األمانة العامة للجان

.للجانويمكن الحصول على رقم الصادر ملراجعة الجهة التي تمت مخاطبتها من تالل التواصل مع األمانة العامة

 وبشكل آلي 
ً
ان املدعى عليه وذلك في حال ك)علما بأنه بعد قيد الدعوى يتم إعالم املدعى عليه بقيد دعوى ضده فورا

 في شركة معلومات ائتمانية
ً
 أو شركة تمويل أو شركة معلومات ائتمانية أو عضوا

ً
(.بنكا

لى وفي كافة مراحل الدعوى سيتم إشعار أطراف الدعوى بما يتم على الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية ع

.الهاتف الجوال، أو عن طريق إرسال بريد الكتروني
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: االستئناف ➢

نياملوقع اإللكترو

نموذج طلب االستئناف

https://www.bfc.gov.sa/
https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/DocLib/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
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: قرارات اللجنة ➢

 واجب النفاذ ما لم يتقدم أحد الطرفين بطلب استئنافه تالل ث
ً
 من يعد القرار الصادر عنها نهائيا

ً
الثين يوما

.بقتاريخ تسلم نسخة القرار والتوقيع على ذلك، أو من التاريخ املحدد لتسلم نسخة القرار أيهما أس
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:  قرارات اللجان االستئنافية ➢

التماس )طلب قرار اللجان االستئنافية نهائي وال ُيقبل االعتراض عليه أمام أي جهة أترى، إال أنه يجوز تقديم

نظام من " 200"أمام اللجان االستئنافية بشرط توافر إحدى الحاالت املنصوص عليها في املادة ( إعادة النظر

.املرافعات الشرعية

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
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القضايا والسوابق
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ةمبادئ لجنة تسوية املنازعات املصرفي
(هـ۱4۲۷-هـ۱4۰۸)

https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/VersionsOfSec/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9%20(1408%D9%87%D9%80-1427%D9%87%D9%80)%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89.pdf
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األنظمة واللوائح ذات العالقة
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نظام مؤسسة النقد العربي 

السعودي
نظام املعلومات االئتمانيةنظام مراقبة البنوك

الالئحة التنفيذية لنظام 

املعلومات االئتمانية
نظام مكافحة غسيل  األموال

افحة الالئحة التنفيذية لنظام مك

غسيل األموال

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/35ecc858-eec3-4543-9540-a9a700f2c681/1
https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/BankingRules/CreditInformationSystem.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/BankingRules/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/BankingRules/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/BankingRules/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84.pdf
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وكقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البننظام مكافحة التزوير

قواعد عمل لجان املخالفات واملنازعات 

املصرفية

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/BankingRules/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/BankingRules/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83%20(1).pdf
https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9.pdf
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وشروحات في األعمال المصرفيةمقاالت 

للدكتور عبدالعزيز الدغيثر



https://www.youtube.com/watch?v=O448WwsUlL8
https://www.youtube.com/watch?v=d_Wq3kLt4bQ
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d100.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d99.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d101.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d102.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d104.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d107.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d106.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d103.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d105.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d108.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d109.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d113.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d116.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d114.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d112.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d111.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d115.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d121.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d125.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d120.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d122.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d119.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d127.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d123.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d128.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hIZorwdpnhY
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البنك السعودي للتسليف 

واالدتار في ظل الرؤية الجديدة

للمملكة

فقهاء الشريعة والبنوك بين 

املمانعة واملشاركة

هل اململكة بحاجة إلى البنوك

؟املتخصصة 

ثبات البنوك السعودية تاريخ في ال

في وجه العواصف

هل يمكن أسلمة تزائن البنوك

؟التقليدية 

https://alphabeta.argaam.com/article/detail/100598/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/100549/%d9%81%d9%82%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/100537/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a9
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/100531/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/100417/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a9
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؟دلأما آن له أن يع.. التنظيم املصرفي في اململكةتطوير املنتجات املالية والحيل الفقهية

https://alphabeta.argaam.com/article/detail/100243/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/99988/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d8%a7-%d8%a2%d9%86-%d9%84%d9%87-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d8%af%d9%84


46

، طريق الملك عبداهلل الفرعي، الرحمانية: العنوان

.12343الرياض 

0505849406

http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/index.htm

0505849406

@ Fiqh_issues

https://wa.me/0505849406
https://twitter.com/Fiqh_issues?s=20&t=RIoFqHconTahC2aa3B6rVw

