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امللخص
نظرا ملا يشهده العامل من التوجه حنو املصارف اإلسالمية وملا حققته هذه املصارف من جناحات كثية ،وكما إن املصارف
اإلسالمية فرضة نفسها على أهنا جتربة جديرة ابلدراسة والتطبيق ،كما جنحت التجربة يف معظم دول العامل ،ومل تقتصر
هذه التجربة على الدول اإلسالمية فقط ،كما إن الكثي من املصارف التقليدية تقوم بعملية التحول إىل مصارف إسالمية
بذاهتا أو بسبب القانون املفروض عليها  ،ولكن دائما ما تواجه هذه املصارف الكثي من املشكالت والعوائق حنو التحول
للصيفة اإلسالمية ،وهتدف هذه الدراسة إىل تعريف علي مفهوم التحول يف للغة واالصطالح  ،وكذلك تعرف علي
املتطلبات القانونية والشرعية واإلدارية املهم يف عملية التحول ،كما سوف يقوم الباحث ابستخدام املنهج االستقرائي
والذي يعتمد على استعراض الدراسات واملقاالت والبحوث املنشورة مبوضوع التحول ومناقشة املتطلبات التحول ،املبين
على استقراء النتائج من الدراسات السابقة ،توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها  ،التحول هو االنتقال من حال إىل
حال ومن وضع إىل وضع آخر ،وكما جاء يف عدة آايت قرآنية ،كما إن من أهم املتطلبات الشرعية تشكيل هيئة الرقابة
الشرعية ،كذلك اختاذ اإلجراءات القانونية قبل عملية التحول وكذلك من املتطلبات اإلدارية جتهيز وأتهيل العاملني
واملوظفني املصرف قبل عملية التحول ،اخلالصة لقد مت تعريف مفهوم التحول يف لغة واصطالح ،كذلك التعرف على
املتطلبات القانونية واليت تشمل كافة اإلجراءات والرتخيص الذي يتطلب علي املصرف أتبعها ،وكذلك املتطلبات الشرعية
أثناء عملية التحول وتتلخص يف ما جيب القيام به من الناحية الشرعية من أجل االلتزام بتطبيق أحكام الشريعة يف
املستقبل ،كما سوف نتحدث عن املتطلبات اإلدارية املطلوبة من أجل عملية التحول وامهها املواد البشرية وأمهيته يف عملية
التحول.

الكلمات املفتاحية :التحول ،املتطلبات ،ملصرف اإلسالمي.

 )1هذا البحث مستل من رسالة دكتور مل تناقش يف قسم الشريعة ،كلية الدراسات اإلسالمية املعاصرة ،جامعة سلطان زين العابدين.
 )2طالب الدكتوراة ،قسم الشريعة ،كلية الدراسات اإلسالمية املعاصرة ،جامعة سلطان زين العابدين>salahgrair@gmail.com< .
(3أستاذ مشارك ،قسم الشريعة ،كلية الدراسات اإلسالمية املعاصرة جامعة سلطان زين العابدين> hasandin@unisza.edu.my< .
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Abstract : The requirements of transformation the conventional banks into an Islamic
banks. As the world is witnessing the trend towards Islamic banks and many countries
achieve successes of these banks. The Islamic banks have proved themselves as worthy
experience of study and to be applied. The experience of Islamic banks has been
successful in most countries of the world and this experience not limited to the Islamic
countries. Many of countries and conventional banks are in the process of
transformation into Islamic banks itself or because of the country's law that has been
imposed on them. However, these countries and banks always face a lot of problems
and obstacles towards the transformation of Islamic banking. This study aims to
introduce the concept of transformation in language and terminology. The study will
identify the legal, Shariah and administative requirements that need in transformation
towards Islamic banking. The researcher will follow the inductive method which is
based on reviewing the studies, articles and published papers on the subject of
transformation repuirements , which is based on extrapolating the results from the
literature. The present study revealed several finding. The transformation is the
transition from one situation to another, as this has stated in a number of Quranic
verses. One of the most important legal requirements is the formation of the Sharia
Supervisory organization. In addition, it is also recommended taking legal action
before the transformation process. From the administrative requirements side,
employees and staff in the bank should have rehabilitation and preparation before
transformation process. To conclude, the concept of transformation in language and
terminology has been defined. Moreover, the legal requirements which include all the
procedures and licensing required by the bank to follow them, as well as the legitimate
requirements during the transformation process. This is summarized what must be done
from Shariah side in order to commit applying shariah provisions in the future. We
talked about the necessary administrative requirements for the transformation process
and the most important resources is human resources and its importance in the process
of transformation
Key words : transformation, requirements, Islamic banks
2018 JGBSE

:املقدمة
 وملا هلا من دور،لقد لعبت املصارف اإلسالمية دورا كبيا يف احلياة االجتماعية واالقتصادية للفرد واجملتمع
 ولقد وجدت الكثي من القبول،كبي يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية علي املستوى البالد والفرد
 وتعاملها أبحكام الشريعة،والرتحيب وخاصة عن اجملتمعات اإلسالمية ملا حتمله من رساله دينية وأخالقية
 وبعد، اليت أجربت املصارف التقليدية املسلمني على التعامل هبا،اإلسالمية وعدم التعامل ابلفائدة الربوية
ظهور املصارف اإلسالمية وانتشارها أجربت الكثي من املصارف التقليدية إىل التحول إىل املصارف
، من أجل احملافظة على العمالء الذين أصبحوا يبحثون عن املصارف اإلسالمية لتعامل معها،اإلسالمية
وعليه سوف نقول يف هذه الورقة املتطلبات األساسية للمصرف التقليدي من أجل عملية التحول للصيفة
.اإلسالمية
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أسئلة البحث:
س_1ما هو مفهوم التحول يف اللغة واالصطالح؟
س_2ما هي املتطلبات القانونية واإلدارية والشرعية للتحول إىل مصارف إسالمية؟
أهداف البحث:
_1التعرف على مفهوم التحول يف اللغة واالصطالح.
_2البيان املتطلبات القانونية واإلدارية والشرعية للتحول إىل مصارف إسالمية؟
منهجية الدراسة:
سوف يستخدم الباحث املنهج االستقرائي والذي يعتمد على استعراض الدراسات واملقاالت والبحوث
املنشورة مبوضوع التحول ومناقشة املتطلبات التحول ،املبين على استقراء النتائج من الدراسات السابقة
ومن خالل الرجوع إىل املراجع العلمية والفقهية اليت حتتوي على البياانت الثانوية املتعلقة مبوضوع الدراسة
اليت تناوهلا اجلانب النظري.
املصطلحات الدارسة:
التحول لغة :يعين التنقل من موضع إىل موضوع آخر( ،ابن منظور)174/11 ،
التحول اصطالحا :االنتقال من وضع فاسد شرعا على وضع صاحل شرعا( .الربيعة .سعود حممد،1992،
ص)15
تعريف املصرف اإلسالمي :مؤسسة بنكية لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة اإلسالمية مبا خيدم
بناء جمتمع أبحكام التكافل اإلسالمي ،وحتقيق عدالة التوزيع ،ووضع املال الصحيح لتحقيق التنمية.

(العزعزي)2012،
الدراسات السابقة:
_1ظاهرة حتول املصارف التقليدية للعمل املصريف اإلسالمي ،،األاثر واملشكالت ،،لألستاذ اثمر علي
النويران الورقة مقدمة إىل املؤمتر السنوي الثالث والعشرون لالقتصاد اإلسالمي :احلاجة إىل التطبيق
وضرورات التحول ،لقد بذل الكاتب جمهود طيب يشكر عليه يف صياغة هذية الورقة ،لقد توسع كثي يف
احلديث عن التحول قام بتعريف املصرف اإلسالمي وكذلك البنك التقليدي وخصائص املصرفية اإلسالمية
 ،كذلك مفهوم التحول وحتول البنوك التقليدية للصيفة اإلسالمية وحتدث عن التحول يف الدول العربية ،
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واألاثر واملشكلة لعملية التحول للمصرفية اإلسالمية ،ومل يتحدث عن املتطلبات ألزمة لعملية التحول حنو
الصيفة اإلسالمية وهذا ما سوف حناول احلديث عنة يف هذه الورقة.
 _ 2التأهيل املنهي للمحاسبني واملراجعني كأحد متطلبات التحول حنو االقتصاد اإلسالمي يف البيئة الليبية
للدكتور احلسني رمضان السرييت والدكتور عبدالناصر ابوزقية الورقة مقدمة يف املؤمتر الثاين االقتصاد
اإلسالمي اللييب لسنة  ، 2012لقد أحسنا الكاتبني يف هذه الورقة كان احلديث عن التأهيل املهين
للمحاسبني واملراجعني كأحد متطلبات التحول املصارف اإلسالمية ،فكان احلديث عن احملاسبة اإلسالمية
والتعليم والتدريب احملاسيب ولقد حتدث الكاتب يف هذا املوضوع بشي من التفصيل من أهم ما توصل إليه
وضع خطة واضحة املعامل تبني طريقة وكيفية التحول  ،كذلك القيام بدراسة متأنية وشاملة للمتطلبات
الالزمة من املوارد البشرية قبل الشروع يف التنفيذ التحول ،ولكن مل يتحدث يف عن الباقي املتطلبات التحول
املصرف التقليدي حنو الصيفة اإلسالمية وهذا ما سوف حنو احلديث عنه يف هذه الورقة.
املبحث األول :التحول مفهومه ومتطلباته وطرقه.
سيتم احلديث يف هذا الفصل عن مفهوم يف اللغة واالصطالح وكما سوف نتناول املتطلبات األزمة لعملية
التحول.
املطلب األول :التحول يف اللغة واالصطالح
الفرع األول :التحول لغة
التحول يف اللغة :يعين التنقل من موضع إىل موضوع آخر ،4واالنتقال من حال إىل حال ،5واالسم
التحول ،ومنه قوله تعاىل{ :خ ِلدِين فِيها ل يبغُون عنها ِحو ٗل( }١٠٨سورة الكهف اآلية)108،
أي حتوال وتغيا وانتقاال.6
ونقطة التحول هي احلد الفاصل بني أمرين يكون األمر الثاين منهما أحسن حاال من األول

7

الفرع الثاين :التحول اصطالحا
ويف االصطالح ميكن تعريف التحول :االنتقال من وضع فاسد شرعا على وضع صاحل شرعا
 ) 4ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي ،لسان العرب ،ج ،11ص.184.
 ) 5قلعجي ،حممد ،معجم لغة الفقهاء1 ،1988 ،ج ،ص.434

 ) 6خملوف ،حسني حممد ،معاين كلمات القران تفسري وبيان ،ص.138
 ) 7ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق11 ،ج ،ص.184

 ) 8الربيعة ،سعود محمد ،تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي ومقتضيات ،ص.15
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وعليه فإن التحول يقصد به التغي واالنتقال من وضع معني إىل وضع أخر ،وهذا التغي أو االنتقال يقتضي
عادة أن يكون املتحول إليه أفضل حاال من الوضع املتحول عنه  ،وهذا يستدعي أن نفرق بني داللة معىن
التحول وداللة معىن التحويل ،فالتحول يكون انبعا من إرادة املتحول واختياره  ،لذا قال سبحانه وتعايل
عن أهل اجلنة {" :خ ِلدِين ِفيها ل يبغُون عنها ِحو ٗل(" }١٠٨سورة الكهف ،اآلية  ، )108،أي
ال يريدون منها إىل غيها ،أما التحويل فإنه يكون إبرادة خارجة عن املتحول ،ومنه قوله تعاىل {" :ول
س َّنتِنا تح ِو ً
يل( } ٧٧سورة اإلسراء ،اآلية )77،أي مبحول غيان حيوهلا ،لذا فإن التحويل من
ت ِج ُد ِل ُ
وضع إىل آخر يستدعي أن يكون الوضع املتحول إليه أحسن وأفضل حاال من الوضع املتحول عنه من
جهة املتحول ،ألن االنتقال والتغي مل يكن إبرادته واختياره بل إبرادة واختيار غيه ،ويظهر أثر هاتني
الداللتني يف التفريق بني التحول الذايت للمصارف التقليدية والتابع من إرادهتا للتحول متل حتول بنك
اجلزيرة ومصرف الشارقة ومصرف األمارات وبنك الكويت الدويل ،وبني حتويل املصارف التقليدية من قبل
السلطات بسبب التحول الكامل يف النظام العام للدولة أو النظام املصريف على وجه اخلصوص ومثال ذلك
ما حدث يف الباكستان وإيران والسودان .
وميكن تعريف التحول أيضا هو االنتقال من الصيفة التقليدية القائمة على سعر الفائدة أخذا
وعطاءا إىل الصيفة اإلسالمية املبنية على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة ،وكما أن املصارف التقليدية
تعمل يف الواقع املصريف جبميع املعامالت املصرفية املخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية ،ويف مقدمتها التعامل
ابلراب ،وتقدمي اخلدمات املصرفية على أسس غي شرعية ،أما التحول للصيفة اإلسالمية فهو إبدال تلك
املعامالت املخالفة للشريعة مبعامالت مصرفية أخرى مباحة شرعا تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،
واليت حتقق العدل بني املتعاملني.9
كما يوجد عدة تعاريف للتحول حنو الصيفة اإلسالمية ولقد ذكر البعض منها وميكن القول أيضا
العملية الناشئة من حتول مصرف التقليدي للعمل وفق الضوابط الشرعية اإلسالمية يف مجيع اخلدمات اليت
يقدمها لعمالئه ،ويعرفها آخرون على أهنا ":الفروع اليت تنتمي إىل املصارف التقليدية متارس مجيع األنشطة
املصرفية طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية" ،وعرفها البعض" :أبهنا وحدات تنظيمية تديرها املصارف
التقليدية وتكون متخصصة يف تقدمي اخلدمات املالية اإلسالمية".10
كما ذكران سابقا يف تعريف االصطالح إن التحول هو :االنتقال من وضع فاسد شرعا إىل وضع صاحل
شرعا.
 ) 9عبد احملسن ،خالد ،حتويل املصرف التقليدي إىل املصرفية اإلسالمية ،ص.59
 ) 10الشريف ،حامد ،الصريفة اإلسالمية رؤاي مستقبلية ،ص.68
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وعليه نقصد ابلوضع الفاسد يف التعريف هو العمل ابلراب والعمل مبا خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية ،أما
املقصود ابلوضع الصاحل هو نبذ التعامل جبميع املعامالت اليت يكون فيها خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية
ويف مقدمتها هو الراب والتعامل به ،وإبداله التعامل مبا هو مشروع الذي أحله هللا سبحانه وتعاىل.
وكذلك ميكن القول أبن التحول هو انتقال املصارف الربوية من التعامل احملرم شرعا إىل التعامل املباح وفق
أحكام الشريعة اإلسالمية ،وذلك من خالل تطبيق العمل املصريف اإلسالمي املتفق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية حمل العمل املخالف للشريعة ،حىت يكون مجع املعامالت اليت يقوم هبا املصرف وأعماله وأنشطته
مطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية .وهذا التحول خيتلف من مصرف إىل آخر تبع االختالف الظروف
والدوافع وراء التحول كما أن له أنواع متعددة التحول الكلي للمصرف للصيفة اإلسالمية ،أو التحول
اجلزئي الذي يعين فت ح فروع أو نوافذ إسالمية اتبعة للمصرف التقليدي ،أو تقدمي منتجات إسالمية من
خالل املصرف التقليدي ،عليه جيب التعرف على املتطلبات التحول.
املطلب الثاين :متطلبات عملية التحول
وهي أمور البد من مراعاهتا عن إرادة التحول من األنظمة التقليدية إىل األنظمة اإلسالمية وهي كما أييت:
الفرع األول :متطلبات قانونية
املتطلبات القانونية كل اإلجراءات اليت جيب االلتزام هبا واتباعها من الناحية القانونية ،وأختذها قبل وأثناء
عملية التحول وفق اإلجراءات املتبعة لكل بلد ،وجتنب املسؤولية القانونية للمصرف ،تتمثل هذه املتطلبات
يف االيت:
 _1أن يصدر قرار من اجلمعية العمومية للمصرف التقليدي الذي يرغب يف عملية التحول إىل مصرف
إسالمي يتضمن املوافقة على عملية التحول ،جيب على املصرف مراعاة كافة املتطلبات القانونية يف
االجتماع الذي متنح فيه اجلمعية العمومية القرار الصفة القانونية.
تقوم اجلمعية العمومية يف هذا االجتماع مبناقشة األسباب والدوافع املصرف للتحول إىل تطبيق أحكام
الشريعة اإلسالمية ،وتقدمي اخلطة املربرات الشرعية واإلدارية الزامة على ضرورة التحول وطريقة التطبيق
عملية التحول ،وكذلك مناقشة اإلجراءات اليت جيب اختاذها والتعديالت املطلوبة يف عقد أتسيس والنظام
األساسي للمصرف ،وعليه جيب التصويت أعضاء اجلمعية العمومية على قرار التحول أبغلبية األصوات
حىت يتم اختاذ قرار التحول ،وعلى جملس اإلدارة القيام ابلتعديالت التالية يف عقد التأسيس ونظامه
األساسي:
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 _1جيب أن ينص قرار اجلمعية العمومية صراحة على أن تكون مجيع أعمال املصرف وفق أحكام الشريعة
اإلسالمية والتخلص من املعامالت الربوية يف املصرف ،وأي معاملة ختالف الشريعة اإلسالمية.11.
 _2على املصرف التقليدي الذي يرغب يف التحول إىل مصرف إسالمي تعديل اسم املصرف مبا يتماشى
من طبيعة أنشطته املصرفية اإلسالمية وأسلوبه وأهدافه اجلديدة.
 _3إتباع اإلجراءات املطلوبة يف احلصول على املوافقات من أجل التحول اليت تكون من املصرف املركزي
يف البالد وتعديل نظامه األساسي.12
 _4تقوم إدارة الشؤون القانونية ابملصرف التقليدي العمل على دراسة اجلوانب واإلجراءات اليت جيب
اختاذها وما يرتتب على املصرف بعد عملية التحويل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،دراسة كيفية تسوايت
التزامات املصرف مع املسامهني والعمالء وكذلك املصارف التقليدية األخرى ،معرفة أي عقبات قانونية
أخرى قد تواجهه املصرف مستقبال ،ذلك من أجل التحول وفق اإلجراءات القانونية الصحيحة.
الفرع الثاين :متطلبات شرعية
التحول املصرف التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية يتطلب القيام بتعديل كافة اإلجراءات
اليت جيب املصرف التقليدي أن يقوم هبا عندما يريد التحول على مصرف إسالمي ،وذلك حىت يكون
التحول صحيحا ومطابقا أحكام الشريعة اإلسالمية ،ويوجد العديد من املتطلبات الشرعية اليت جيب القيام
هبا قبل وأثناء عملية التحول ،وذلك ألن أغلب املعامالت كانت خمالفه للشريعة اإلسالمية ،اإلنه قد يواجه
العديد من التحدايت الشرعية أثناء تنفيذ املتطلبات الشرعية أهم املتطلبات الشرعية.
على املصرف التقليدي القيام بعدة متطلبات من الناحية الشرعية ،عند الرغبة يف التحول غلي الصيفة
اإلسالمية ،وخاصة أن املصرف التقليدي كانت مجيع أعماله خمالفة للشريعة اإلسالمية ،وكما عليه مواجهة
املعوقات الشرعية اليت ستواجه عند التحول ،وال يكون التحول صحيحا من الناحية الشرعية ما مل يراعى
املصرف التقليدي هذه املتطلبات عندي التحول ومنها:
 _1جيب إيقاف العمل ابلنظام الربوي داخل املؤسسة ويكون هذا انبع من النفس البشرية أوال وهي العزم
والنية على عدم التعامل ابلراب ،وكذلك مجيع املعامالت املخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 ) 11الربيعة ،سعود حممد ،حتول املصرف الربوي إىل مصرف إسالمي ومقتضياته ،ص .15

 ) 12أبو محية ،مصطفى؛ اسويسي ،نوري ،ت حول املصارف التقليدية يف ليبيا حنو الصريفة اإلسالمية ،دراسة تطبيقية على مصرف
اجلمهورية التجارة والتنمية ،ص .13
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_2استخدام مجيع املعامالت والصيغ املتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وختلى عن املعامالت املخالفة
للنظام اإلسالمي جبميع صورها وأشكاهلا.
_3جيب أن بتم تعيني هيئة فتوي ورقابة شرعية من جممع علماء الشريعة والقانون وفقه املعامالت وكذلك
ميكن أن يكون معهم من هلم خربة ومتخصصون يف جمال االقتصاد واملعامالت املالية ،وذلك من أجل أن
يكون مشرفني ومطلعون على كافة عملية التحول ،وبعدها يقومون بعملية التدقيق على املعامالت اإلسالمية
داخل املصرف بعد عملية التحول.13
 _ 4على املصرف تشكيل تعيني مدققني شرعيني داخلني ومهمتهم الرقابة على مدى التزام املؤسسة
أبحكام الشرعية كما تقوم مبتابعة املصرف أثناء عملية التحويل.14
الفرع الثالث :متطلبات إدارية
واملتطلبات اإلدارية هي كل اإلجراءات اليت تقوم هبا املؤسسات واملتعلقة ابلنظام اإلداري الداخلي ،عليه
جيب اختاذ كافة املتطلبات اإلدارية األزمة من أجل االستعداد ملواجهة العقبات أثناء عملية التحول ،واملوارد
البشرية أهم عنصر يف املتطلبات اإلدارية.
_1ختطيط املواد البشرية :هو عبارة عن املنهج الذي يقوم أبعداده مكتب املوارد البشرية يف املؤسسة،
وذلك من أجل توفي العدد والنوم املالئم من املعاملني واملوظفني وذلك من أجل القيام ابلوجبات واألعمال
املطلوبة لتحقيق أهداف املؤسسة بعد عملية التحول.
_2التهيئة املبدئية :وتعرف على أهنا مجيع ما يقوم به املصرف التقليدي من التدريبات للعاملني واملوظفني
يف املصرف ،وذلك أثناء استعداد املصرف للتحول ،وتكون يف التعريف بعمل املصرف اإلسالمي وطريقة
عمله املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وكذلك الرفع املستوى الفكري واملستوي العملي العقائدي
لدى العاملني.
 _3جيب النظر يف املعايي اليت يتم من خالهلا اختيار العاملني واملوظفني يف املصارف ،هناك فرق بني
املعايي يف املصرف التقليدي اليت تكون معتمدة على كفاءة ،بينما يف املصارف اإلسالمية ابإلضافة إىل
هذه املعايي جيب النظر إىل طبيعة واعتقاده إميانه ،وكذلك مدى التزامه وتفريقه بني احلالل واحلرام ابإلضافة
إلتقانه ومتيزه يف جمال عمله املصريف أمر هام جدا لنجاح فكرة التحول.
_4االهتمام الدائم بكافة العاملني وتطويرهم وتدريبهم على طبيعة العمل يف املصارف اإلسالمية ،وخاصة
العاملني احلدثني العمل داخل املصارف ،لرفع من مستوي العاملون وعطاء العاملون املزيد من املعلومات
 )13العطيات ،يزن2007( ،م) ،حتول املصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،ص.74
 ) 14أبو غدة ،عبد الستار ،األسس الفنية للرقابة الشرعية وعالقتها ابلتدقيق الشرعي يف املصارف اإلسالمية ،ص .32
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واخلربات املتعلقة ابلعمل املصريف املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية( .15أبو محية .مصطفي ،اسويسي،
نوري ،2012 ،ص .)15،16
النتائج البحث
 _1التحول هو االنتقال من حال إىل حال ومن وضع إىل وضع آخر ،وكما جاء يف عدد من اآلايت
القرآنية.
_ 2يوجد عدة متطلبات شرعية جيب القيام هبا عند العزم على التحول على مصرف إسالمي أمهها النية
وتشكيل هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.
_3جيب اختاذ كافة اإلجراءات القانونية قبل الشرع يف عملية التحول لتجنب املسائلة القانونية من احلكومة.
_4العمل على التهيئة العاملني ابملصرف من خالل زرع فيهم أهداف ورسالة املصرف اإلسالمي حىت
يسامهوا يف عملية التحول ،وكذلك اعتماد معايي جديدة يف اختيار املوظفني للعمل داخل املصرف.
اخلالصة
لقد مت التعرف على التحول يف اللغة وكذلك يف االصطالح وكذلك ذكر آايت القرآنية جاء فيها كلمة
التحول وما معناها ،وكما قام الباحث بذكر أهم املتطلبات التحول حنو مصرف إسالمي وهي القانونية
والشرعية واإلدارية وكما حتدثنا بشيء من التفصيل عن كل واحده من هذه املتطلبات كما إن هذه الدراسة
ال هتدف إىل تقدمي تغطية شاملة لعملية حتديد املتطلبات التحول املصارف التقليدية إىل املصارف إسالمية،
وإمنا هتدف إىل إعطاء تصور وفكرة املتطلبات التحول ،إلن املتطلبات التحول كثي جدا وحتتاج ألحباث
كاملة يف هذا املوضوع.

 ) 15أبو محية ،مصطفى؛ اسويسي ،نوري ،حتول املصارف التقليدية يف ليبيا حنو الصريفة اإلسالمية ،دراسة تطبيقية على مصرف
اجلمهورية التجارة والتنمية ،ص.15،16
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