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 تشكرات
 دإلردد   درشجاوة  وج  عل وإع اونا اا درة ر    قبل كل شيء نشكر هللا

 وإع امتام هذد دربحث.رإوصول اىل هذد دملستوى،   

  اتوضيحاهتدرةيمة    ا" وإع ارشاددهتساري سهام" ةدحملرتم  نتة م ابرشكر دجلجيل رألستاذ

 دريت أفادتاا طودل هذد دربحث.

 اا صوردرذين كان هلم درفضل يف  ،اىل دجلامعي دالبت د ياىل مجيع أساتذيت دركردم من كما نتة م ابرشكر 

 اىل هذد دملستوى.

 دملأموندرصودب  دملوصل   دخلرينسأل هللا درعون  درس دد   

 نعم دراصري.فهو نعم درويل   

 



 اإلهداء

 .الذي وفقنً على انجاز هذا العمل  هللا الرحمان الرحٌم الحمد بسم هللا         

 .أهدي ثمرة جهدي إلى أول شخصٌن ناضال من أجل أن ٌتحقق حلمً فضحا بالغالً علٌهم

 .قلبها وضٌاء وجهها أحٌا وأستنٌر إلى من بدقات               

عطائها، إلى التً كان دعائها سندا وعونا لً إلى قرة  من منحتنً نبع حنانها وفٌض إلى

 .عٌنً وأعز وأمثل شخص فً حٌاتً

 .فٌعمرهاهللا أطال ا"أمً"                               

 الصٌفإلى الذي وهب لً الحٌاة ودف فٌا األمل وحب العمل وقاس برودة الشتاء وحر

 .فً عمرههللا العزٌز أطال ا"أبً                               

 إلى إخوتً، وأصدقائً، من كان لهم األثر فً كثٌر من العقبات والصعاب.         

 إلى جمٌع أساتذتً الكرام، ممن لم ٌتوانوا فً مد ٌد العون لً.            

 أهدي إلٌكم بحثً، وأتمنى أن ٌحوز على رضاكم.                    
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 اإلهداء
عمل املتواضع وجل جلت أمساؤه وعظمت صفاتو، أن تكلل سنوات الدراسة وسهر الليايل هبذا ال شاء هللا عز

 وأخريا. فالشكر واحلمد كثريا

إىل من كرمها هللا تعايل وأمر بطاعتها بعد طاعتو وطاعة رسولو، إىل من رعتين صغريا ونصحتين كبريا، إىل من 
 ومل حترمين من دعواهتا، إليك اي رفيقة أحزاين واي مطيبة سعدي.منحتين احلب واحلنان 

ومنا غصين بينهم، إىل من ترعرعت معهم  إىل أيب العزيز إىل أحلى كلمة يراودىا لساين "أمي" أطال هللا يف عمرىا،
  خيت الصغرية.إخواين وأ

 إىل من كانوا مالذي وملجئي.

 إىل من تذوقت معهم أمجل اللحظات.

 ىل واألقار  من قريب وبعيد.إىل كل األ

 إىل كل ىؤالء وأبمسى معاين احلب والوفاء أىدى ىذا العمل.

 حممود
 



 :الملخص
كبَت يف القطاع املصريف، وذلك بفضل أسلوب العمل استطاعت املصارف اإلسالمية فرض وجودىا وحتقيق جناح  

ة أنشطتها املصرفية عل مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة وجتنب التعامل بأسعار الفائدة، وىذه ساملتميز كوهنا تعتمد يف ممار 
عرب أحناء العامل وذلك بفتح بنوك تعمل وفقا لقوانُت وضوابط الشريعة اإلسالمية أو  االنتشارساعدهتا يف  االسًتاتيجية

 بفتح نوافذ إسالمية من قبل املصارف التقليدية. االكتفاء
أن مسايرهتا للتغَتات و التطورات اليت تشهدىا  اإلسالمية حققت جناحات كثَتة، إالوبالرغم من أن البنوك 

ة، وحجمها يبقى حمدودا، خاصة كوهنا تعمل يف بيئة مصرفية غَت مالئمة من ناحية القوانُت، البيئة املصرفية تبقى ضئيل
 ما جيعلها تواجو عدة عوائق تّصعب من مأموريتها، وىذا يعٍت أنو ال بد على املصارف اإلسالمية أن تتبٌت ىذا

 ات ورغبات عمالئها.وسياسات حىت تثبت نفسها يف الساحة املصرفية وذلك ما يليب حاجي اسًتاتيجيات
نفس  انيواجه ماوفقا لألطر اإلسالمية فإهن نيعمال ُتإسالمي ُتبنك الربكة والسالم اجلزائري بنك وباعتبار

من  انوحتسن انتطور ما ملزمان بالتكيف مع كل املتغَتات حىت يالتحديات اليت تواجو باقي البنوك اإلسالمية، وبالتايل فه
 .امدائهأ

املصارف اإلسالمية، بنك الربكة، بنك السالم، البيئة املصرفية. الكلمات المفتاحية:  
Abstract 

 Islamic banks have been able to impose their presence and achieve a great 

success in the banking sector, thanks to the distinctive work method because they rely 

in the banking activities in the principle of sharing the profit and loss and avoid 

dealing interest rates, and this strategy helped them spread throughout the world by 

opening banks operating in accordance with laws and regulations Islamic law or 

simply open Islamic windows by conventional banks. 

Although Islamic banks have achieved many successes, their coping with the changes 

and developments in the banking environment remains small, and their size remains 

limited, especially as they operate in an inappropriate banking environment in terms 

of laws, which makes them face several obstacles that make it difficult for them to 

work. It is imperative that Islamic banks adopt strategies and policies in order to 

establish themselves in the banking arena and that meets the needs and desires of 

their customers. 

As an Islamic bank that operates according to Islamic frameworks, Al Baraka and 

Salam Algeria face the same challenges as other Islamic banks and are therefore 

obliged to adapt to all variables in order to evolve and improve their performance. 

Keywords: Islamic Banks, Al Baraka Bank, Al Salam Bank, Banking Environment. 
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مركزا حيواي يف النظم االقتصادية وادلالية، نظرا لتأثريه اإلجيايب الذي ديارسو على التنمية حيتل القطاع ادلصريف  
االقتصادية، حيث يساىم إبمداد النشاط االقتصادي ابألموال الالزمة من أجل تنميتو وتطويره من جهة، وحتقيق منافع 

 للمدخرين من جهة أخرى.
شىت رلاالت النشاط االقتصادي وىذا يعين أن اتساع النشاط ادلصريف يؤدي إىل منها  تتفرع وتكون البنوك حلقة 

ادلالية اليت تسري احلياة االقتصادية واالجتماعية يف رلتمعاتنا، فاألنشطة  ادلؤسساتزايدة أمهية البنوك، اليت تعد من أىم 
يف عصران دون وجود ىذه ادلؤسسات اليت تقوم ابستقبال  التجارية والصناعية والزراعية واخلدماتية، ال ديكن شلارستها
 األموال وحفظها وتنميتها واستثمارىا ومتويل من حيتاج إليها.

وذلك كونو ادلسؤول عن أداء وظائف التمويل للنشاط  االقتصاديةادلصريف من أىم األنظمة  النظامويعترب  
مث أتيت البنوك  من البنك ادلركزيحيث يتكون ىذا النظام من جهة أخرى،  االقتصاديةمن جهة و التنمية  االقتصادي

التقليدية وما تلعبو من دور يف متويل النشاط االقتصادي من خالل دور الوساطة ادلالية عرب مجع الودائع وتقدمي القروض 
   التنمية االقتصادية. لالقتصاد وأتيت البنوك اخلاصة لتكون أيضا شلوال للنشاط االقتصادي ومتويل االستثمارات و رفع معدل

ادلصارف اإلسالمية وظهرت ىذه  وظهور نوع جديد من ادلصارف أال وىومؤخرا شهدت الساحة ادلصرفية  
)الراب( وكانت حال اجملتمع اإلسالمي الذي ال يتعامل أبسعار الفائدة  احتياجاتادلصارف يف النظام ادلصريف نتيجة لتلبية 

النشاط االقتصادي عن طريق صيغ التمويل اليت تستعملها، وكان أبرز سبب النتشارىا بديال حيث لعبت دورا ابرزا يف 
وتطورىا ما شهدتو الساحة ادلصرفية من أزمات خاصة يف ارتفاع أسعار الفائدة، إال أن ىذه ادلصارف ال تزال تعاين 

 .كما ىو احلال يف اجلزائر حتدايت ومعيقات تقف أمام تطورىا خصوصا إذا كانت تعمل يف ظل نظام مصريف تقليدي
ادلصارف اإلسالمية يف اجلزائر تعمل حتت مظلة النظام ادلصريف التقليدي الذي عرف إصالحات وتعديالت ف 

الذي عمل على متهيد الطريق لظهور ادلصارف اخلاصة  00/10نتجت عنو قوانني تضبطو، أبرزىا قانون النقد والقرض 
صريف ابجلزائر قوانني تتماشى مع ادلصارف اإلسالمية بل كانت القوانني اليت حتكم ومنها اإلسالمية ومل خيصص النظام ادل

وىو ما حيتم ضرورة االىتمام خبصوصية ىذه ادلؤسسات ادلالية البنوك اخلاصة ىي دائما اليت حتكم ادلصارف اإلسالمية، 
ومنو كانت  وهتا ادلالية من جهة أخرى،وطرق التعامل معها يف ظل ألياهتا وأد ،من حيث التشريعات و القوانني من جهة

 إشكالية حبثنا كالتايل:
 إشكالية الدراسة: -

  اليفرةة اسإسمامية  ي ازجاار؟ أدوات توطنيماهي آليات و 
 التساؤالت الف؟عية: -

إلحاطة أبىم اجلوانب اليت تشكل زلاور ىذه الدراسة ديكن وضع لة معاجلة ىذه اإلشكالية والعمل ابوحملاو  
 التالية:التساؤالت 

 ؟وأىدافها خصائصها وماىي أبرز ابدلصارف اإلسالميةما ادلقصود  -
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 ما ىي متطلبات ودوافع توطني الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر؟ -
 عمل ادلصارف اإلسالمية يف اجلزائر؟ فيما تتمثل التحدايت اليت تواجو -

 ة؟ضيات الدراسة:
 لإلجابة عن ىذه التساؤالت وضعنا الفرضيات التالية: 

مصرفية تستمد عملها ونشاطها ومجيع اعماذلا وفقا للشريعة اإلسالمية  اتادلصارف اإلسالمية ىي مؤسس -1
 ، وتساىم يف بناء اقتصاد حقيقي يستند على متويل استثمارات حقيقية ومستمرة.ومقاصدىا

 وأداءتطور حجم كلما   يف اجلزائر كلما كانت ىناك قاعدة تشريعية وقانونية تدعم قيام وانشاء مصارف اسالمية -2
 ىذه األخرية.

من خالل   يف اجلزائر مع البنوك االسالمية ماعالقتهدورا ىاما يف وىيئات الرقابة الشرعية يلعب البنك ادلركزي  -3
 معها .  ماطرق وأليات تعامله

 أمهية الدراسة:
آليات توطني الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر، وتبين نظام مايل إسالمي بديال  توضيحتنبع أمهية ىذا البحث يف الرغبة يف 

 عن األنظمة األخرى، وكذلك أىم التحدايت اليت تواجهها ادلصارف اإلسالمية يف اجلزائر.
 أهداف الدراسة:

 إظهار أمهية عمل ادلصارف اإلسالمية يف بيئة تسيطر عليها ادلصارف التقليدية. -
 أىم اذليئات ادلساندة للمصارف اإلسالمية.التعرف على  -
 التعرف على األسس والضوابط اليت حتكم سلتلف معامالت ادلصارف اإلسالمية. -
 حتديد أىم ادلعطيات اخلاصة بسبل توطني ادلصارف االسالمية يف اجلزائر وحتدايهتا. -

 :مربرات اختيار املوضوع
 التعرف على ىذا النوع من ادلؤسسات ادلصرفية وإبراز دورىا، والتعرف على اخلدمات اليت متيزىا عن البنوك التقليدية. -
 ندرة مثل ىذه الدراسات يف البنوك اإلسالمية ولعل ىذه الدراسة تشكل مسامهة متواضعة يف ىذا اجملال. -
 رف السالمية يف اجلزائر.التعرف على أىم العوامل اليت حتكم وتؤثر يف ادلصا -

 حدود الدراسة:
 تتمثل حدود ىذه الدراسة يف احلدود الزمنية وادلكانية، وىي كالتايل: 

دارسة  القوانني والتشريعات ابلبنوك اإلسالمية وكذلك سلتلف التحدايت اليت تواجو بنكي الربكة متت احلدود الامانية: 
 .2012 إىل 1000 من والسالم اجلزائريني خالل الفًتة
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بغرض اإلجابة على إشكالية دراستنا ىذه، وحتليل أبعادىا وجوانبها ادلختلفة وكذا اختبار صحة احلدود املكانية: 
الفرضيات وبغية حتقيق أىداف البحث وادلتمثلة يف إبراز أىم التحدايت اليت تواجو البنوك اإلسالمية يف اجلزائر ، 

 .ابلتحديد بنكي الربكة والسالم اجلزائريني
 منهج البحث: 

اختبارا للفرضيات السابقة فإنو مت اعتماد ادلنهج الوصفي التحليلي، فادلنهج الوصفي يناسب موضوع الدراسة يف  
جانبو النظري والذي يستمد معطياتو من سلتلف ادلراجع، كالكتب وادلقاالت وادلذكرات وادلواقع اإللكًتونية، وادلنهج 

زائر وذلك عن طريق مجع معلومات موضوع الدراسة يلية لواقع البنوك اإلسالمية يف اجلالتحليلي من خالل الدراسة التحل
 وكذلك االستعانة بتقارير بنك اجلزائر.

 هيكل الدراسة:
مبحثني، تناولنا يف ادلبحث األول اإلطار العام  على الفصل األول حيتويقمنا بتقسيم البحث إىل فصلني، حيث  

للمصارف اإلسالمية، حيث مت التطرق إىل ماىية ادلصارف اإلسالمية وخصائصها وكذلك أنواعها، كما مت التطرق إىل 
مع مبادئ البنوك اإلسالمية ووظائفها وأدواهتا، وادلبحث الثاين كان عبارة عن دراسات سابقة وأوجو اختالفها وتشاهبها 

 الدراسة احلالية.
أما الفصل الثاين فقد مت تقدمي آليات وحتدايت توطني الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر، حيث تعرضنا إىل سلتلف  

القوانني والتشريعات اليت تنظم عمل ادلصارف اإلسالمية يف اجلزائر وكذا ىيئات الرقابة على ىذه البنوك ، وسلتلف 
 األخرية. التحدايت اليت واجهت عمل ىذه 
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 متهيد
تستمد البنوك اإلسالمية أسسها ومبادئها من العقيدة اإلسالمية اليت ٖترم التعامل ابلفائدة الربوية أخذا أو          

إعطاء، ىذا ما جعلها تصنف من أىم ا١تؤسسات اليت ظهرت يف الدول اإلسالمية، حيث ٘تكنت أبسلوب عملها ا١تتميز 
ليدية، علما أن ىذه األخَتة يشتمل نشاطها أساسا على الفائدة الربوية، من أن تثبت وجودىا وقدرهتا كبديل للبنوك التق

حيث برزت فكرة البنوك اإلسالمية اليت تتعامل يف ٚتيع أعما٢تا وفقا للشريعة اإلسالمية أي التمويل اإلسالمي فهي ال 
 تتعامل ابلفائدة إ٪تا تقدم التمويل وفقا لصيغ مشروعة كا١تراْتة وا١تشاركة...إخل.

عليو سيتم من خالل ىذا الفصل التطرق إذل ماىية البنوك اإلسالمية وأىم السمات اليت ٘تيزىا عن غَتىا من و  
، وىذا ما سيتم التطرق إليو من خالل ىذا الفصل ابالعتماد وآليات وأدوات ٘تويلهاالبنوك التقليدية، وكذا معرفة وظائفها 

 على احملاور التالية:
 عام للمصارف اإلسالميةا١تبحث األول: اإلطار ال 
 ا١تبحث الثاين: أدبيات تطبيقية 
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 االطار العام للمصارف اإلسالمية ادلبحث األول:
انتشرت البنوك اإلسالمية حول العادل بصفة سريعة نظرا ١ترونة العمل البنكي اإلسالمي، لظهورىا كبديل للبنوك  

التقليدية خاصة يف البلدان اإلسالمية، وذلك استجابة لرغبة العمالء الذين يرفضون التعامل ابلراب، ولتحقيق التنمية 
ا١تتطلبات ٗتتلف ابختالف الدول وتراعي األوضاع السائدة فيها، وقد  االقتصادية واالجتماعية، وكذلك توفَت ٣تموعة من

 مطالب كاآليت:  أربعةمت تقسيم ىذا ا١تبحث إذل 
 ا١تطلب األول: ماىية ا١تصارف اإلسالمية -
 ا١تطلب الثاين: خصائص ا١تصارف االسالمية، أىدافها وأنواعها -
 ا١تطلب الثالث: مبادئ ا١تصارف االسالمية ووظائفها -
 لب الرابع: األدوات ا١تالية يف البنوك اإلسالميةا١تط -

 ادلطلب األول: ماىية ادلصارف اإلسالمية
نشأت البنوك اإلسالمية وحققت ٧تاحات عدة على مستوى دول العادل، خاصة بعد األزمات ا١تالية العا١تية،   

ة للمصارف اإلسالمية والنظر يف مدى واليت شهدت فشل العديد من البنوك التقليدية، ىذا ما أدى إذل إعطاء أ٫تية كبَت 
 إمكانية االعتماد عليها.

   نشأة و تطور ادلصارف اإلسالمية. : الفرع األول
حيث تعود فكرة ظهور العمل ا١تصريف  تعترب ا١تصارف اإلسالمية مؤسسات مصرفية حديثة من حيث النشأة

(  أين مت انشاء اول 1950(، وابكستان )عام 1940اإلسالمي إذل األربعينات من القرن العشرين يف ماليزاي )عام 
صناديق لالدخار ال تعمل ابلفائدة من خالل انشاء مؤسسة تقوم ابستقبال الودائع من ا١تودعُت واقراضها اذل ا١تزارعُت 
احملتاجُت بدون عائد وكانت ا١تؤسسة تتقاضى أجورا رمزية تغطي تكاليفها اإلدارية فقط، ويرى البعض أن مصارف 

م ٘تثل ميالد للمصرفية اإلسالمية من الناحية التطبيقية، واليت قامت ٔتصر ، 1963الدخار احمللية يف "ميت غمر" ا
وكانت تتلخص يف ٚتع األموال من ا١تزارعُت ا١تصريُت واستثمارىا يف بناء السدود واستصالح األراضي بغية تقاسم 

م، ابلرغم من النجاح الذي عرفتو 1967سياسية مت اغالقها عام األرابح بُت األطراف ا١تشاركة ونتيجة لظروف داخلية 
 1%.3.5% يف الوقت الذي كانت الفوائد ال تزيد عن 10% مث إذل  7ىذه التجربة حيث وصلت نسبة األرابح إذل 

وقد جاء االىتمام اٟتقيقي إبنشاء مصارف إسالمية تعمل طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية. يف توصيات مؤ٘تر 
م، حيث ورد النص على ضرورة إنشاء 1973اء خارجية الدول االسالمية ٔتدينة جدة اب١تملكة العربية السعودية عام وزر 

 2مصرف إسالمي.

                                                           
الشلف،  ، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، كلية االقتصاد ، جامعةحتديث وعصرنة اجلهاز ادلصريف دراسة حالة اجلزائريف دور ادلصارف الشاملة د، مزاين أٛت -1

 .35، ص2006اٞتزائر، 
لنشر والتوزيع، ، عادل الكتب اٟتديثة لالتمويل يف البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية، دراسة مقارنة من حيث ادلفاىيم واإلجراءات والتكلفةشوقي بورقبة،  -2

  .89، ص2013، األردن، 1ط
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وجاء نتاج ذلك إعداد اتفاقية أتسيس البنك السالمي للتنمية واليت وقعت من وزراء مالية الدول االسالمية عام 
مت  1( مليون رايل.2000اب١تملكة العربية السعودية، برأس مال قدره ) ٔتدينة جدة 1977، وابشر نشاطو عام 1974

دولة وما  56، ووصل إٚتارل األعضاء إذل 2006( مليار رايل عام 30رفعو عدة مرات ليصل رأس ا١تال ا١تصرح بو إذل )
 2ٯتيز ىذا ا١تصرف أبنو مصرف حكومات ال يتعامل مع األفراد يف النواحي ا١تصرفية.

م، وىو مصرف 1975أول مصرف إسالمي متكامل يتعامل طبقا ألحكام الشريعة السالمية عام  وجاء إنشاء
ديب اإلسالمي ومن مث ظهرت ا١تصارف اإلسالمية بشكل واسع النطاق، حيث ظهرت يف كل من مصر والكويت 

 3 م.1985م، الصُت 1980م، ابكستان وإيران 1979م البحرين وقطر 1978م، واألردن1977والسودان سنة 
دولة على مستوى العادل  48مصرف منتشرة يف  270وتواذل بعد ذلك إنشاء ا١تصارف اإلسالمية لتصل إذل 

، ىذا 2003مليار دوالر طبقا إلحصائية اجمللس العام للمصارف اإلسالمية يف سبتمرب 250ْتجم أعمال يزيد عن 
 4لعادل.ٓتالف فروع ا١تعامالت اإلسالمية للمصارف التقليدية على مستوى ا

مصرف وشركة إسالمية وفقا  396وقد وصل عدد ا١تصارف والشركات ا١تالية اإلسالمية على مستوى العادل إذل 
، موزعة على ٜتسة قارات وال يدخل فيها ا١تصارف اليت ٢تا نوافد 2006اجمللس العام للمصارف اإلسالمية يف هناية 

مليار دوالر يف  319إذل  31/12/2004يف مليار دوالر  250إسالمية، وقد تطور حجم األصول من 
 35مليار دوالر بنسبة ٪تو  442ٔتبلغ  31/12/2006اب١تئة وتقدر ىده األصول يف  27بنسبة ٪تو  31/12/2005

 2005.5اب١تئة عن عام 
، أوضح أن إٚتارل األصول وصل يف 2009ويف آخر تقرير إحصائي للمجلس العام للمصارف اإلسالمية لعام 

مليار دوالر ٣تموع  234.8، منها 2007اب١تئة عن عام  28.4مليار دوالر بزايدة قدرىا  748.5إذل  2008هناية 
              2007.6اب١تئة عن عام  28.2أصول ٣تلس التعاون ا٠تليجي بزايدة قدرىا 

كباكستان وإيران وٕتدر اإلشارة إذل أن ىناك بعض الدول ٖتولت ٚتيع مصارفها كلية للعمل ا١تصريف اإلسالمي  
والسودان وأن ىناك أيضا ٣تموعة من الدول أصدرت قوانُت تنظم أعمال ا١تصارف اإلسالمية، منها قوانُت مستقلة مثل 
ما حدث يف اليمن ومنها إضافات إذل قانون تنظيم ا١تصارف مثل األردن، وىناك دول أصدرت أوراقا تنظيمية لعمل 

  7 ا١تصارف اإلسالمية مثل إندونيسيا.

                                                           
 .80، ص2012، األردن، 2وائل للنشر والتوزيع، ط را، دإدارة ادلصارف اإلسالمية، مدخل حديثحريب دمحم عريقات وسعيد عقل،  -1
 .40، ص2014، األردن، 1ط ، دار النفائس للنشر والتوزيع،الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية، دراسة تطبيقية مقارنةشوقي بورقبة،  -2
 .46،ص1990، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، اٞتزائر،  تطورىا نشاطها نشأهتاالبنوك اإلسالمية مفهومها دمحم بو جالل ،  -3
 .41شوقي بورقبة، مرجع سابق، ص  -4
 .45، ص2013، األردن، 1ط، والطباعة أسس العمليات ادلصرفية اإلسالمية، دار ادلسرية للنشر والتوزيعحسُت دمحم ٝتحان،  -5
 .46نفس ا١ترجع، ص -6
 .250،ص1992، مكتبة الفالح ، مصر ،3، طادلعامالت ادلالية ادلعاصرة يف ميزان الفقو اإلسالميعلي اٛتد السلوس،  -7
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سالمية خالل السنوات االخَتة صناعة حديثة تستقطب اىتمام العديد من البنوك صبحت الصَتفة اإلأ حيث 
ويعود ذلك اذل النمو ا٢تائل الذي شهدتو ىذه  ،وا١تؤسسات ا١تالية الدولية واالطراف الفاعلة يف النظام ا١تارل العا١تي

سالمية على سالمية وا٠تليجية خصوصا تزامنا مع صعود الصحوة اإلثر الطفرة النفطية اليت اكتسحت ا١تنطقة اإلإالظاىرة 
 صعيد عا١تي واسع وتزايد الطلب على ا١تعامالت ا١تالية اليت تراعي القيم واالخالق واحكام الشريعة االسالمية.

لتلبية واكبت البنوك الغربية ىذه ا١توجة ا١تتصاعدة شرقا وغراب وسارعت يف تكييف خدماهتا وتطويع نشاطاهتا  
موال اليت تبحث عن مكن من رؤوس األأحاجيات العمالء من ىذه الفئة من اٞتمهور وخطب ودىا هبدف استقطاب ما 

 خدمات مطابقة ١تعتقداهتا وقيمها الدينية. وأنشأت لذلك الفروع والنوافذ ا١تالية حيثما كانت ىناك حاجة واتضح طلب.
ليوم ما ضحى يوجد اأة وانتشارىا يف غَت مراكزىا التقليدية حيث سالميوساىم ىذا التمشي يف ٪تو ا١تصارف اإل  
 500بلدا يف العادل، وتدير ما بُت  80إسالمية تتعامل وفق أحكام الشريعة يف أكثر من  بنك ومؤسسة 300يزيد عن 

النتائج الباىرة  مليار دوالر وتستقطب اىتمام ا١تزيد من البنوك التقليدية الكربى اليت اضطرت ىذه البنوك أمام 800و 
  1.وسَتتموالتحكم يف  د هو  ق  اليت حققتها ا١تصارف اإلسالمية، إذل مواكبة التيار وامتطاء القطار والسعي إذل مسك م  

صبح العديد من ا١تصرفيُت الغربيُت ينظرون إذل التمويل اإلسالمي ابعتباره أمرًا مهما جديرا ابلتأمل وكفرصة أو  
عمل اندرة من حيث الكفاءة وا١تردودية، معتربين ا١تصرفية اإلسالمية والتمويل اإلسالمي من أكثر اٞتوانب اال٬تابية يف 

ا١تضيء لإلسالم دخول يف حوار مع ا١تسلمُت بشأنو والتعرف على  الوجو اإلسالم، بل ىو اٞتانب الذي ٯتكن للغربيُت ال
 من خاللو.

 الفرع الثاين: مفهوم ادلصارف اإلسالمية 
الشائع تعريف ا١تصارف اإلسالمية أبهنا مؤسسة مالية نقدية تقوم ابألعمال وا٠تدمات ا١تالية وا١تصرفية  من

وجذب ا١توارد النقدية وتوظيفها توظيفا فعاال يكفل ٪توىا وٖتقيق أقصى عائد منها ٔتا ٭تقق أىداف التنمية االقتصادية 
 2واالجتماعية يف إطار أحكام الشريعة اإلسالمية.

عرف البنك اإلسالمي أبنو ذلك البنك الذي ال يتعامل ابلفائدة ويقوم على قاعدة ا١تشاركة، ويهدف إذل  كما
 3منح قروض حسنة للمحتاجُت.

 

                                                           
م، 2009لمجلس، اسطنبول، يوليو عشر ل، ْتث مقدم للدورة التاسعة واألفاق التجربة ادلصرفية اإلسالمية يف اورواب: ادلسارات، التحدايتدمحم النوري،  -1

 .9،ص10
 .111ص ،2008 دار ا١تسَتة للنشر، عمان، ،1، طالبنوك اإلسالميةدمحم ٤تمود السلجوقي،  -2
نص ا١تداخلة موجهة للملتقى الدورل حول: أزمة النظام ا١تارل  البنوك اإلسالمية: تعريفها، نشأهتا، مواصفاهتا، وصيغها التمويلية...،انصر:  سليمان -3

 .01، ص 6/5/2009-5وا١تصريف الدورل وبديل البنوك اإلسالمية، جامعة األمَت عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة، 
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كما يعرف البنك اإلسالمي أبنو "مؤسسة مالية تعمل على ٕتميع األموال وتوظيفها وفقا ألحكام الشريعة 
لتوزيع مع االلتزام بعدم التعامل ابلراب واجتناب كل ما ٮتالف أحكام الشريعة اإلسالمية ٔتا ٮتدم اجملتمع و٭تقق عدالة ا

 1اإلسالمية يف تعامالت البنك.
ومن ىذه التعاريف نستنتج أن البنوك اإلسالمية ىي عبارة عن مؤسسات مالية مصرفية اقتصادية، واجتماعية، 

ابلوظائف واألنشطة ا١تتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية،  وتنموية، تقوم على تلقي األموال من ٥تتلف ا١تتعاملُت للقيام
 وترمي من خالل ذلك اذل ٖتقيق ٣تموعة من األىداف اليت ٗتدم الفرد واجملتمع واالقتصاد ككل.

 2إن مفهوم ا١تصارف اإلسالمية يقوم على العناصر األساسية اآلتية:  
أبحكام الشريعة اإلسالمية يف ٣تال ا١تعامالت ا١تالية وا١تصرفية وأول ىذه األحكام عدم التعامل ابلراب  لتزاماال -

 )الفائدة(.
 حسن اختيار القائمُت على إدارة ا١تصرف والتزامهم أبحكام الشريعة اإلسالمية عن علم ودراية وادارة. -
والصدق والشفافية يف معامالت ا١تصارف بعيدا عن اٟتيل أو التحايل واالبتعاد عن الشبهات يف التعامل  الصراحة -

 ا١تصريف.
تنمية الوعي االدخاري لدى األفراد وتعبئة مدخراهتم لتمويل ا١تشاريع االقتصادية واالجتماعية اليت ال تتعارض مع  -

 ضوابط االستثمار اإلسالمي.
 ادلصارف اإلسالمية الفرع الثالث: أمهية 

ابلنظر إذل ما قد سبق ذكره حول مفهوم ا١تصارف اإلسالمية ٯتكن التطرق إذل أ٫تيتها سواء ابلنسبة لفرد أو  
اجملتمع، وأيضا ابلنسبة للبنك يف حد ذاتو وللنظام البنكي ككل، وعموما فا١تصارف اإلسالمية تتجلى أ٫تيتها يف العديد 

 3من النقاط التالية:
 العمل وتشغيل العاطلُت واعانة ا١تعوزين بتقدمي القروض اٟتسنة وأنشطة الزكاة، خلق فرص -
 ا١تشاركة يف األرابح وا٠تسائر، ابإلضافة إذل ا١تشاركة يف اٞتهد من قبل البنك وا١تتعامل، -
 تلبية رغبة اجملتمعات اإلسالمية يف إ٬تاد قنوات التعامل البنكي بعيدا عن استخدام اسعار الفائدة، -
 اد ٣تال لتطبيق فقو ا١تعامالت يف األنشطة البنكية،إ٬ت -

 ادلطلب الثاين: خصائص ادلصارف اإلسالمية، أىدافها وأنواعها
انطالقا من حتمية أن ا١تصارف اإلسالمية ىي جزء ال يتجزأ من النظام ا١تصريف سواءا على مستوى الدولة اليت 

صائص اليت تتميز هبا ا١تصارف اإلسالمية عن ابقي ا١تؤسسات تعمل فيها أم على ا١تستوى العا١تي، سوف نتطرق إذل ا٠ت

                                                           
 .85-84ص ص  .2011، مصر، ، دار اٞتامعة اٞتديدةادلصارف اإلسالمية، التجربة وحتدايت العودلةعبد العزيز قاسم ٤تارب،  -1
 .85-84ا١ترجع نفسو، ص ص  -2
 .35، ص 2011، األردن،1العلنية للنشر والتوزيع، ط اليازوري، دار أساسيات االستثمار يف ادلصارف اإلسالميةصادق راشد الشمري،  -3
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ا١تالية والنقدية اليت تعمل يف نظام الفائدة أخذا وعطاءا ، مث نعرض األىداف واألنواع اليت تتبناىا ا١تصارف اإلسالمية اليت 
 ٬تب أن تتفق أحكام الشريعة اإلسالمية.

 الفرع األول : خصائص ادلصارف اإلسالمية
للمصارف اإلسالمية خصائص ىامة معينة ٯتكن أن ٘تيزىا عن غَتىا من ا١تصارف، وتتلخص أىم ىذه  

 1ا٠تصائص فيما يلي:
 تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف كافة ا١تعامالت ا١تصرفية االستثمارية. -
 تطبيق أسلوب ا١تشاركة يف الربح أو ا٠تسارة يف ا١تعامالت. -
 على ا١تشاركة. تطبيق أسلوب الوساطة القائم -
 تطبيق القيم واالخالق اإلسالمية يف العمل ا١تصريف. -
االىتمام بتنمية اجملتمع اقتصاداي واجتماعيا وذلك ٔتراعاة النواحي االقتصادية للمجتمع وعدم تبذير الثروة الطبيعية  -

 واستخدامها االستخدام األمثل وا١تسا٫تة يف إقامة البنية األساسية لالقتصاد القومي.
 دمي ا١تصارف اإلسالمية خدمة ٖتصيل الزكاة ١تن يرغب من العمالء وتوزيعها على مستحقيها.تق -
 الرقابة الشرعية واليت تعترب من أىم ا٠تصائص اليت ٘تيز ا١تصارف اإلسالمية. -

 الفرع الثاين: أىداف ادلصارف اإلسالمية 
ا١تعامالت وٖتقيق عوائد للمسا٫تُت فيها هتدف ا١تصارف اإلسالمية أساسا إذل ٖتقيق ا١تنهج اإلسالمي يف 

والعاملُت هبا وا١تتعاملُت معها ، ويف سبيل ٖتقيق رسالة ا١تصرف اإلسالمي يف دعم االقتصاد اإلسالمي ، فإن ىناك 
 العديد من األىداف نوضحها يف الشكل التارل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،1ط ، ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات و النشر والتوزيع ، ادلصارف اإلسالمية نظرة حتليلية يف حتدايت التطبيقسليم وىبة وعامل حسُت عالكش، دمحم  -1

 .17-16ص ،ص2011لبنان،   بَتوت،
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 : أىداف ادلصارف اإلسالمية(10)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣تلة الدراسات  ، معايري تقومي أداء ادلصارف اإلسالمية، دراسة نظرية وتطبيقية،دمحم إبراىيم البلتاجي ادلصدر:
، 1998، ا١تعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 5، مج2االقتصادية اإلسالمية، ع

 .117ص
 أوال: األىداف ادلايل

ا١تصارف اإلسالمية أبداء دور الوساطة ا١تالية ٔتبدأ ا١تشاركة، وتعمل على ٖتقيق األىداف ا١تالية يف ضوء  تقوم 
 1 أحكام الشريعة اإلسالمية، وتتمثل ىذه األىداف يف:

العمل على جذب الودائع واالستثمارات وتنميتها، وفق نظم مالية تتفق مع الشريعة اإلسالمية ؤتا يعود اب٠تَت على  -
 اجملتمع اإلسالمي وٖتقق رغبة ا١تتعامل يف الربح بعيدا عن شبهة الراب.

                                                           
 .295، ص 2011، األردن، 1، دار الدجلة، ا١تملكة األردنية ا٢تامشية، ط، االقتصاد اإلسالميسعيد علي العبيدي -1

يف ضوء الشريعة اإلسالمية واالستثماريةاخلدمات ادلصرفية  تقدمي  

ىداف أ
 مالية

أىداف  أىداف خاصة ابدلتعاملني
أىداف  داخلية

جذب وتنمية 
ابتكار صيغ  الودائع

 االستثمار

تنمية ا١توارد 
 البشرية

تقدمي ا٠تدمات 
 ا١تصرفية 

توفَت األمان  االنتشار
 للمودعُت

وتطوير  ابتكار
 ا٠تدمات

توفَت التمويل  النمو 
 االستثماري

 استثمار األموال

 ٖتقيق األرابح
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ٖتقيق ربح معتدل ومقبول، ْتيث ال يضر بكافة األطراف ذات الصلة سواءا ا١تسا٫تُت، أو أصحاب اٟتساابت، أو  -
 للمتعاملُت معها.

 اثنيا: أىداف خاصة ابدلتعاملني  
متعددة ٬تب ان ٭ترص ا١تصرف اإلسالمي على ٖتقيقها وىي على للمتعاملُت مع ا١تصرف اإلسالمي أىداف  

 1النحو التارل:
 االستثمار يف ا١تال وفق الشريعة اإلسالمية، ؤتا ٭تقق أفضل صور االستثمار وأعلى عائد ٦تكن. -
 تقدمي خدمات مصرفية على مستوى عارل من اٞتودة والسرعة والتطور، ومسايرة التكنولوجيا ا١تصرفية اٟتديثة. -
العمل على بناء الثقة بُت ا١تتعامل وا١تصرف اإلسالمي وذلك من خالل توفَت سيولة دائمة، دون اٟتاجة اذل تسييل  -

 األصول الثابتة.
 اثلثا: أىداف داخلية

إن ا١تصارف اإلسالمية ٢تا أىداف داخلية تسعى لتحقيقها من خالل عملها ا١تصريف، ومن ىذه األىداف ما  
 2يلي:

البشرية: تعد ا١توارد البشرية العنصر الرئيسي لعملية ٖتقيق األرابح يف ا١تصارف بصفة عامة، وذلك من تنمية ا١توارد  -
خالل العمل على تنمية مهارات أداء العنصر البشري اب١تصارف اإلسالمية عن طريق التدريب للوصول إذل افضل 

 مستوى أداء يف العمل.
للمصرف ا١تتمثلة يف رأٝتالو واألرابح احملتجزة واالحتياطات و٪تو ا١توارد ٖتقيق النمو: ويقصد بو ٪تو ا١توارد الذاتية  -

 ا٠تارجية ا١تتمثلة يف الودائع ٔتختلف أنواعها .
 : أىداف ابتكاريةرابعا

 3هتدف ا١تصارف اإلسالمية من خالل عملها  االبتكاري كما يلي:
 إذل ربح.ٖتقيق طموحات وآمال ا١تودعُت العاملُت وا١تتعاملُت يف الوصول  -
العمل على إحياء فريضة الزكاة وتوزيعها يف قنواهتا الشرعية إٯتاان من ا١تصرف بدوره الرائد يف ٖتقيق التكافل  -

 االجتماعي.
 خضوع ا١تعامالت ا١تصرفية للرقابة اإلسالمية. -
 ابتكار صيغ ٘تويل ال تتعارض مع احكام الشريعة اإلسالمية. -
 يعة اإلسالمية.ابتكار خدمات مصرفية وفق احكام الشر  -

                                                           
 القاىرة، مصر، ماجستَت غَت منشورة، معهد البحوث والدراسات اإلسالمية،، رسالة الضوابط احلاكمة للمصارف اإلسالمية عبد العزيز شريف، وفاء -1

 .19ص
 .97ص ،2006 مصر، جدار للكتاب العا١تي، القاىرة، ،البنوك اإلسالمية حسن خلف،  فليح -2
 .295سعيد علي العبيدي، مرجع سابق، ص  -3
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  الفرع الثالث: أنواع ادلصارف اإلسالمية
 1ٯتكن تقسيم ا١تصارف اإلسالمية إذل عدة أنواع وذلك وفقا لعدة معايَت وذلك على النحو التارل: 

 أوال: وفقا ألغراضها   
 ٯتكننا تقسيمها إذل ما يلي :   

 مصارف هتدف إذل ٖتقيق التنمية االجتماعية. -
 ٚتع مدخرات األفراد. مصارف هتدف إذل -
 مصارف مركزية مهمتها إصدار األوراق ا١تالية للدولة ومراقبة االئتمان وتطوير العمل ا١تصريف يف الدولة. -
 مصارف متعددة األغراض، وىذا ما هتدف إليو معظم ا١تصارف اإلسالمية ا١تعاصرة. -

 وفقا للنطاق اجلغرايف اثنيا:
 واليت ٯتكن تقسيمها إذل: 

 إسالمية ٤تلية النشاط، يقتصر نشاطها على الدولة اليت ٖتمل جنسيتها و٘تارس فيها نشاطها. مصارف -
مصارف إسالمية دولية النشاط، وىي اليت تتسع دائرة نشاطها و٘تد إذل خارج النظام احمللي كمجموعة الربكة، وقد  -

 تقوم ٣تموعة من الدول بتأسيس مثل ىذه ا١تصارف.
 اثلثا: وفقا حلجم النشاط

 ووفقا ٢تذا ا١تعيار ٯتكن تقسيمها إذل: 
مصارف الودائع اإلسالمية: وىي مؤسسات مالية نقدية تقوم بتعبئة ا١توارد، وتقوم إب٬تاد النقود الكتابية وبتمويل دورة  -

 االستغالل أساسا، وا١تشاريع الطويلة.
وسطة األجل، وتتعامل مع عدد مصارف ا١تشاركة: وىي مؤسسات مالية غَت نقدية تقوم بتعبئة موارد طويلة ومت -

٤تدود من أعوان العجز التمويلي يتم انتقائهم عن قرب للتقليل من ٥تاطر االستثمار ألهنا تتعامل معهم بصيغة 
 ا١تشاركة يف الربح وا٠تسارة أساسا، ويصبح ا٢تامش ا١تعلوم كاإلجارة، لتمويل بعض األصول الثابتة.

 رابعا :وفقا لنوع النشاط
 عيار ٯتكن تقسيم ا١تصارف اإلسالمية إذل:حسب ىذا ا١ت  
مصارف إسالمية صناعية: وىي اليت تتخصص يف تقدمي التمويل للمشروعات الصناعية، وٖتتاج الدول اإلسالمية إذل  -

 مثل ىذا النوع من ا١تصارف.
ا١تعرفة الالزمة ٢تذا مصارف إسالمية زراعية: وىي اليت يغلب على توظيفاهتا ميلها للنشاط الزراعي، ابعتبار أن لديها  -

 النوع من النشاط اٟتيوي.

                                                           
رسالة ماجستَت غَت  ،رستثما،دراسة تطبيقية على البنك اإلسالمي األردين للتمويل و اال تقييم األداء ادلايل للمصارف اإلسالميةأمارة دمحم ٭تِت عاصمي،  -1

 .15ص ،2001قتصاد جامعة حلب، سوراي، منشورة، كلية اال
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مصارف إسالمية ٕتارية: وىي اليت تقوم ّتذب الودائع واستثمارىا فضال عن أداء ا٠تدمات ا١تصرفية ا١تختلفة اليت  -
 تتفق مع الشريعة اإلسالمية، وأغلب ا١تصارف اإلسالمية القائمة ىي من ىذا النوع.

 سالمية وواائفهاادلطلب الثالث: مبادئ ادلصارف اإل
للمصارف اإلسالمية ٣تموعة من العناصر اليت ٬تب دراستها و من أ٫تها ا١تبادئ اليت تقوم عليها ىذه ا١تصارف، 

 والدور الذي تلعبو يف النظام ا١تصريف مع توضيح كافة وظائفها. 
 الفرع األول: مبادئ ادلصارف اإلسالمية

يف ا١تصارف التقليدية، ٦تا نتج عنو وجود مبادئ أيضا ٗتتلف  انفردت ا١تصارف اإلسالمية ٓتصائص ال تتوفر 
  عنها.

 1وعلى ىذا األساس تظهر مبادئ ا١تصارف اإلسالمية كاآليت: 
وتعد ىذه القاعدة أحد الركائز ا١تميزة لنشاط ا١تصارف اإلسالمية حيث أهنا ال تتعامل عدم التعامل ابلفائدة:  -

 أخذا أو عطاءا.ابلفائدة أاي كانت صورىا وأشكا٢تا 
حيث تقوم ا١تصارف اإلسالمية بتقدمي خدماهتا يف إطار الشريعة اإلسالمية إذ  االلتزام بقواعد الشريعة اإلسالمية: -

ال توجو استثماراهتا إذل أنشطة تدخل يف دائرة التحرمي، خاصة يف عمليات التوظيف االستثماري )ا١تشاركةـ ا١تضاربةـ 
 ستصناع... اخل(.ا١تراْتةـ عقود ا١تزارعة واإل

: وىو أساس العالقة بُت العمالء وا١تصارف اإلسالمية، حيث تستقبل األخذ مببدأ ادلشاركة يف الربح واخلسارة -
ا١تصارف اإلسالمية أموال ا١تستثمرين للمضاربة هبا، هبدف ٖتقيق الربح الذي يتم توزيعو بعد ٖتققو فعليا، بينها وبُت 

تفاق )عقد فتح اٟتساب( كما يتحمل الطرفان ا٠تسارة حال عدم وجود أصحاب حساابت االستثمار حسب اال
 تقصَت من إحدى الطرفُت.

حيث أن حسن اختيار القائمُت على إدارة األموال يضمن اٟتفاظ حسن اختيار القائمني على إدارة األموال:  -
 عليها من الضياع، مع اٟتفاظ التام على سرية معامالت العمالء.

 بادئ ا١تصارف اإلسالمية فيما يلي:وابختصار تتمثل م
ٖترمي الراب )الفائدة( يف ا١تعامالت ا١تالية ٔتعٌت عدم التعامل ابلفائدة أخذا أو عطاءا وعدم تقدمي القروض النقدية  -

 بفائدة.
 ٖترمي كافة أشكال االحتكار ومنع االكتناز بصوره ا١تختلفة. -
 اٟتقيقي النافع للجميع.توجيو ا١توارد ا١تالية إذل قنوات النشاط االقتصادي  -
 عدم توظيف ا١توارد ا١تالية يف ٣تاالت يكون ٤تلها ٤ترم ٖترٯتا قاطعا مثل ٕتارة ا٠تمور. -
 اة.ماعي عن طريق إحياء فريضة الزكٖتقيق التكافل االجت -

                                                           
 .56-55ص ،ص2014 مصر، ،1ط ، الدار اٞتامعية،قتصاديةالصناعة ادلصرفية و العودلة االمصطفى كمال السيد طايل،  -1
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 الفرع الثاين: واائف ادلصارف اإلسالمية

 1تقوم ا١تصارف اإلسالمية ابلوظائف التالية:
 قبول الودائع: -0

 تنقسم ىذه الودائع إذل نوعُت، ٫تا:
وىي حقوق على ا١تصرف تعود إذل ا١تودعُت، ٯتكنهم ا١تطالبة هبا فورا وٖتويلها إذل نقد من الرتقيم الودائع اجلارية:  -

 خالل سحب صك عليها، وتشًتط ا١تصارف اإلسالمية مع ا١تصارف التقليدية هبذه الوظيفة.
أن ا١تصرف ال يعطي أي فائدة ألصحاب ىذه الودائع، بل من ا١تمكن أن أيخذ منهم عمولة معينة لقاء  كما 

إدارتو ٟتساابت ُعمالتو التجارية، علمًا أن الودائع اٞتارية تشكل النسبة األكرب من مصادر األموال ا٠تارجية للمصارف 
 اإلسالمية.

ف اإلسالمي ودائع العمالء الراغبُت يف ا١تشاركة ا١تصرف يف عملياتو يقبل ا١تصر الودائع ألجل والودائع االدخارية:  -
االستثمارية، وٯتكن ٘تييز أربعة أنواع من ىذه الودائع ىي ودائع التوفَت وودائع االستثمار والودائع ألجل وودائع 

 االستثمار ا١تخصص.
 االعتمادات ادلستندية:  -2

واالعتماد ا١تستندي ىو عبارة عن تعهد ابلسداد والدفع من قبل تُقدم ىذه ا٠تدمة لتجار االستَتاد والتصدير،  
ا١تصرف ا١تصدر ابالعتماد نيابة عن عميلو طالب االعتماد )ا١تستورد( لصاحل حساب ا١تستفيد من االعتماد 
)ا١تصدر( لدى مصرف يف دولة أخرى، وذلك عند تقدمي ٣تموعة من الواثئق ذات العالقة بشحن ونقل ملكية 

 ١تستوردة من ا١تصدر إذل ا١تستورد.البضاعة ا
 خطاابت الضمان والكفاالت ادلصرفية: -3

تعٍت الكفالة ا١تصرفية تعهد كتايب يصدره مصرف بناءا على طلب عميلو، يتعهد ٔتوجبو ا١تصرف بضمان التزام  
ابلتزاماتو أو أجل عميلو ا١تكفول ٔتبلغ ٤تدد خالل مدة معينة إتاه طرف آخر )الدائن( يف حالة فشل العميل ابلوفاء 

بشروط العقد ٕتاه الطرف اآلخر )الدائن(، وعادة ما تطلب ا١تصارف اإلسالمية من عمالئها إيداع جزء من قيمة 
 خطاب الضمان لديها، ويستحق ا١تصرف عمولة مقابل وكالتو عن طالب خطاب الضمان.

 حتصيل األوراق التجارية  -4
٘تثل حقا نقداي ٤تدد القيمة، واجبة الدفع يف وقت ٤تدد، ومن األوراق التجارية ىي عبارة عن صكوك اثبتة  

أشكال األوراق التجارية الكمبيالة والشيك والسند االذين أو ألمر، يقوم ا١تصرف اإلسالمي ابلوكالة عن صاحب 
 اٟتق يف الورقة التجارية وٖتصيل قيمتها يف ا١توعد احملدد مقابل عمولة معينة.

                                                           
 .167ص ،2007 ، ا١تركز اٞتامعي غرداية،5، ٣تلة الباحث، العدداجلوانب القانونية لتأسيس البنوك اإلسالمية٠تضر شعاشعية،  -1
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 احلوالة ادلصرفية : -5

تعٍت نقل النقود أو ارصدة اٟتساابت من شخص آلخر أو من حساب آلخر أو من مصرف آلخر أو من بلد  
 .قاضى البنك عمولة عن ىده العمليةآلخر، وتكون اٟتواالت داخلية وخارجية، ويت

 صرف العمالت األجنبية: -6
ا١تصارف اإلسالمية بعملية بيع و شراء العمالت األجنبية، وىذه العملية جائزة شرعا شرط أن يكون  تقوم   

 ا١تقابض نقدا وليس دينا.
 يف البنوك اإلسالمية صيغ التمويلادلطلب الرابع: 

 البنوك االسالمية تعتمد على ٣تموعة من األدوات ا١تالية وىي كالتارل:
 واالعتماد اإلجیاري اإلستصناعالفرع األول: 

يعترب اإلستصناع من العناصر ا١تهمة، ويعترب من طرق التمويل ا١تعتمدة من طرف البنك ،أما ابلنسبة لالعتماد   
 1اإل٬تاري فإنو يعترب من صيغ التمويل اليت تتيحها ا١تصارف بصفة عامة، وىذا ما سيتم التطرق إليو من خالل مايلي:

 اإلستصناع:أوال 
 إلستصناع   تعريف ا -0

، ْتيث يقوم البائع بناء على طلب من ا١تشًتي )البائع (، والصانع )ا١تشًتي(اإلستصناع عقد بُت ا١تستصنع  
بصناعة سلعة موصوفة، أو اٟتصول عليو عند أجل التسليم على أن تكون مادة الصنع أو تكلفة العمل من الصانع، 

 2كيفية سداده حاال أو مقسطا أو مؤجال.وذلك يف مقابل الثمن الذي يتفقان عليو وعلى  
من القانون 549واب١تقارنة مع التطبيقات التجارية اٟتاضرة، فان اإلستصناع يشبو عقد ا١تقاولة اليت عرفتها نص ا١تادة 

ا١تقاولة عقد يتعهد ٔتقتضاه أحد ا١تتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد بو ا١تتعاقد "ا١تدين
 3خر".اآل

 ا١تشروع وا١تقاول،وا١تصرف. :اذن اإلستصناع صيغة قانونية تقوم بُت ثالثة أطراف وىم
 
 
 
 

                                                           
 . 158-157فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص ص  -1
 .195، ص2008، األردن، ، الطبعة األوذل، دار وائل للنشر والتوزيعالعمليات ادلصرفية اإلسالميةخالد أمُت عبد هللا، حسُت سعيد سعيفان،  -2
، يتضمن القانون 78،عدد اٞتريدة الرٝتية 1975سبتمرب 26ه، ا١توافق ل 1395رمضان 20ا١تؤرخ يف 58-75من القانون ا١تدين، أمر رقم 549ا١تادة  -3

 .2005،سنة  44عدد  ،اٞتريدة الرٝتية، 2005يونيو 20،ا١تؤرخ يف 10-05ٔتوجب قانون رقم  ا١تدين ا١تعدل وا١تتمم،
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 االعتماد اإلجیاري:اثنيا
ىوعقد يتم ٔتوجبو ٘تليك منفعة معلومة ألصل معلوم من قبل مالكها لطرف اثلث مقابل ٙتن معلوم ١تدة معلومة،  

 1وتنقسم إذل نوعُت:
ىي تلك اليت تقوم على ٘تليك منفعة أصل معُت للمستأجر خالل فًتة زمنية ٤تددة، على أن يتم :ــ اإلجارة التشغيلية1

 ، عند هناية ىذه ا١تدة ليتمكن من أتجَته إذل طرف آخر.)البنك (إعادة األصل ١تالكو 
نة مع وعد ىي تلك اإلجارة اليت تقوم على ٘تليك منفعة أصل معُت للمستأجر، خالل مدة معي:اإلجارة التمويلية-2

بتمليك ذات األصل للمستأجر يف هناية ىذه ا١تدة، وذلك سواء ابلسعر الذي يتفقان عليو أو بدون )ا١تؤجر )ا١تالك
مقابل، أو بسعر السوق، ويطبق ىذا النوع من التأجَت يف البنوك اإلسالمية حىت يستويف البنك ٙتن األصل من خالل 

 أقساط اإل٬تار خالل فًتة التأجَت.
رف اإلسالمية عند قيامها ببعض التطبيقات تعتمد على اإلجارة ا١تنتهية ابلتمليك حيث عرفتها ىيئة ا١تصا 

احملاسبةو ا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسالمية على أهنا: "إجارة يقًتن هبا الوعد بتمليك العُت ا١تؤجرة إذل ا١تستأجر يف 
 2".هناية مدة اإلجارة أو يف أثنائها

ىي :هية ابلتمليك ٗتتلف عن اإلجارة، وال ٯتكن مقارنتها هبا ٘تاما، ألن اإلجارة ا١تنتهية ابلتمليكاإلجارة ا١تنت 
عقد إ٬تار ١تنفعة مع وعد من البائع ببيع الشيء ا١تؤجر، واإلجارة ا١تنتهية ابلتمليك يعتمد عليها بنك الربكة اٞتزائري يف 

 على اإلجارة التمويلية وليس التشغيلية.٘تويالتو لألفراد فقط، وذلك ابلنظر اذل أنو يعتمد 
 3شروط االعتماد اإلجیاري: -2
 .علما انفيا للجهالة)ا١تؤجر وا١تستأجر (٬تب أن تكون ا١تنفعة معلومة من كال الطرفُت -
 ٬تب أن يكون اإل٬تار على ملكيات دائمة، ال تنتهي ابالستغالل واالستعمال. -
 أن يكون الثمن معلوما جنسا ونوعا وصفة. أن يكون ا١تؤجر مالكا للمنفعة، و٬تب -
 أن تكون مدة التأجَت معلومة. -
 
 
 
 

                                                           
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة غَت منشورة، مذكرة لنيل شهادة ا١تاجستَت تسويق اخلدمات ادلصرفية يف البنوك اإلسالميةعيشوش عبدو،  -1

 .40ص 2009/2008ابتنة، 
 .210، ص 2007، دار ا١تسَتة للنشر والتوزيع، 1، طادلصارف اإلسالمية٤تمود حسُت الوادي، حسُت ٝتحان،  -2
، مذكرة لنيل شهادة ا١تاجستَت يف العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم ، دور اذلندسة ادلالية يف تطوير الصناعة اإلسالميةأمال لعمش -3

 .49، ص 2011/2012سطيف ،-التسيَت، جامعة فرحات عباس
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 التمويل ابدلشاركة: الفرع الثاين
يف  تعد ا١تشاركة من أىم أساليب التمويل لعمليات االستثمار يف ا١تشجاريةّ التارية وغَتىا حيث تشارك بفعالية 

البنك اإلسالمي، ابعتبارىا بنوك تعتمد أساسا علىّ والعقا١تشاركة يف الربح و ا٠تسارة، و ىي أحد اٞتوانب اليت ٘تيز 
 1البنوك اإلسالمية عن التقليدية.

 تعريف التمويل ابدلشاركة:أوال 
 والربح يوزع حسب أموا٢تما ة يف رأس مال يتجران بو كال٫تا،تعٍت ا١تشاركة أن يشًتك اثنان أو أكثر ْتصة معين 

من القانون ا١تدين ، أن العقد شريعة 106وجاء يف ا١تادة  2فق عليها عند العقد،أوعلى نسبة يتفق عليها عند العقد،مت
 3ا١تتعاقدين.

إن ا١تشاركة ىي شكل من ترتيبات األعمال وفيها ٬تمع عدد من الشركاء ٘تويلهم الرأٝتارل للقيام ٔتشروع ٕتاري  
عي، حيث تقوم كل األطراف ابالستثمار بنسب ٥تتلفة وتوزع األرابح أو ا٠تسائر حسب حصة كل طرف يف أو صنا

 رأس ا١تال. 
الشركة اليت يشًتك فيها اثنان يف مال استحقوه بوراثة أو٨توىا وذلك من  :ويعرف الفقو اإلسالمي ا١تشاركة أبن 

 4أو الزراعة.أجل تنميتو يف ٕتارة أو صناعة 
 طرق التمويل ابدلشاركة:اثنيا

أتخذ ا١تشاركة يف البنك اإلسالمي عدة طرق لتنفيذىا، حسب الصيغة اليت ٖتكم العقد، وتتمثل طرق ا١تشاركة  
 فيما يلي:

 أ ـ ادلشاركة يف رأس مال ادلشروع:
قدم بو عميل وتسمى أيضا اب١تشاركة الثابتة أو الدائمة، حيث يقوم البنك اب١تسا٫تة يف رأس مال ا١تشروع الذي يت

ا١تصرف، أاي كان نشاط ا١تشروع سواء كان مشروع إنتاجي سلعي يقدم سلع صناعية أو زراعية، أو مشروع خدمات 
ٕتارية، و توزيعية، وذلك وفقا ٟتصة مشاركة اثبتة لكل من الطرفُت تظل قائمة إذل حُت انتهاء الشركة، ويف هناية كل سنة 

 5سائرونصيب كل شريك منها.مالية يتم ٖتديد كل من األرابح وا٠ت
 
 

                                                           
 .33ص،عيشوش عبدو، مرجع سابق -1
 .162، ص2010، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 1طإدارة ادلصارف اإلسالمية، دمحم العريقات، سعيد ٚتعة عقل،  حريب -2
، 78، ا١تتضمن القانون ا١تدين، اٞتريدة الرٝتية، عدد 1975سبتمرب 26ىـ، ا١توافق ل 1395رمضان عام 20ا١تؤرخ يف 58–75من األمر رقم 106ا١تادة  -3

 2005، سنة44، اٞتريدة الرٝتية، عدد 2005يونيو 20ا١تؤرخ يف 05/10، معدل ومتمم ابألمر 1975-09-30ا١تؤرخة يف 
 .190، ص 2006، دون طبعة، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، القرار الستثماري يف البنوك اإلسالميةمصطفى كمال السيد طايل،  -4
 .166حريب دمحم العريقات، مرجع السابق، ص  -5
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 ب ـ ادلشاركة ادلنتهية ابلتمليك:
وتسمى ا١تشاركة الناقصة، وأطلق عليها ىذه التسمية لعدم توفر عنصر االستمرارية فيها، ْتيث يقوم ا١تصرف 

قل أساس وعد منو ابلتنازل عن ملكيتو يف ا١تشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات خالل مدة معينة، ووفق عقد مست
 1للطرف اآلخر الذي يصبح ا١تالك الوحيد يف هناية الشركة.

 ادلشاركة ادلباشرة ::ج 
يدخل البنك اإلسالمي يف ىذا النوع من ا١تشاركة شريكا يف عمليات ٕتارية أو استثمارية مستقلة عن بعضها 

يتم توزيع األرابح ٤تدد من  البعض، حىت ابلنسبة للمشروع الواحد، وٗتتص بنوع أو عدد معُت أو عدد وع من ا١تشاركة
السلع ويف ىذا النبُت الطرفُت كل حسب مسا٫تتو يف رأس مال الصفقة بعد القيام بتخصيص جزء من األرابح للشريك، 

 2نظَت إدارتو للعملية وتسويق ا٠تدمة.
 الفرع الثالث: التمويل ابدلراحبة:

األكثر استخداما يف ا١تصارف اإلسالمية، وتعترب من تعترب صيغة ا١تراْتة من بُت أىم الصيغ واألساليب التمويلية 
العقود الشرعية اليت تعامل هبا الناس منذ القدم، و٬تري التعامل هبا يف ا١تصارف اإلسالمية كوجو من أوجو االستثمار 

 3ا١تشروع.
 أوال: تعريف التمويل ابدلراحبة:

ربح على تكلفة شرائها وتعٍت اشًتاك البائع وا١تشًتي يف قبول األرابح ابلقدر  ا١تراْتة ىي بيع السلعة بزايدة
 4احملدد.

ونعٍت اب١تراْتة قيام البنك بتمثيل طلب التعاقد مع العميل على أساس شراء األول ما يطلبو الثاين ابلنقد الذي 
 5سب الربح ا١تتفق عليو.يدفعو للبنك كليا أو جزئيا وذلك مقابل التزام العميل بشراء ما أمر بو وح

 شروط التمويل ابدلراحبة: :اثنيا
 حىت يصح عقد ا١تراْتة ٬تب أن تتوفر ٣تموعة من الشروط و ا١تتمثلة يف :

يشًتط علم ا١تشًتي ابلثمن األول للسلعة، ألن ا١تراْتة بيع  ٔتثل الثمن األول مع الزايدة  :أ ـ أن يكون مثن السلعة معلوما
قق ىذا العلم فالبيع فاسد، ويشمل البيع األول النفقات اليت استفادت منها السلعة منذ شراءىا حىت يف الربح فإن دل يتح

 6بيعها مراْتة.

                                                           
 .47مرجع سابق، ص ، لعمشأمال  -1
 .191-190ص .مصطفى كمال السيد طايل، مرجع سابق، ص -2
 .135حريب دمحم العريقات، مرجع سابق، ص  -3
 .151ص  2001، بدون طبعة، دار وائل للنشر، عمان، أساسيات العمل ادلصريف اإلسالمي٤تمود حسن صوان،  -4
 .254، ص2009، ايًتاك للنشر والتوزيع، القاىرة، 1،طيف البنوك اإلسالمية دور البنك يف إعادة جتديد السيولةيس، حدة را -5
 .202مصطفى كمال السيد طايل، مرجع سابق، ص  -6
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 ألنو جزء من ٙتن ا١تبيع، سواء كان نسبة من الثمن أم قدرمعينا وىو شرط لصحة البيوع.:ب ـ أن يكون الربح معلوما
ن بيع  ا١تراْتة ىو بيع مرتب على الثمن األول مع زايدة، والزايدة مع إذ أ :ج ـ أن يكون العقد األول خاليا من الراب

 اٖتاد اٞتنس راب ال ربح.
 1ألن السلعة بيعت بثمن مؤجل وىو عادة يكون أعلى من الثمن األصلي.:د ـ بيان األجل

 أنواع التمويل ابدلراحبة: :اثلثا
فيها أي٘تن البائع يف إعالمو رأس ا١تال ا١تبيع ، سواء إن صيغة ا١تراْتة تقوم عل أساس راس ا١تال، أي أن ا١تشًتي 

 2، أو بُت ثالثة أطراف فيصبح عقد مراْتة مركبة و٫تا كاآليت:مى عقد مراْتة بسيطةأبرم بُت طرفُت ويس
 ادلراحبة البسيطة: -أ

 ىي البيع ٔتثل الثمن األول مع زايدة ربح معلوم، ويذكر البائع للمشًتي الثمن الذي اشًتى بو
السلعة مثل البيوع اليت يقوم هبا التجار يف العادة فهم يشًتون السلع و٭تتفظون هبا حىت أييت من يرغب يف شرائها فيبيعوهنا 

 3إايه بربح.
 ادلراحبة ادلركبة: -ب

ىي أن يتقدم الراغب يف شراء السلعة إذل ا١تصرف، ألنو ال ٯتلك ا١تال الكايف لسداد ٙتنها نقدا فيشًتيها ا١تصرف 
 من نقدي ويبيعها إذل عميلو بثمن مؤجل أعلى.بث

عقد يلتزم من خال٢تا العميل بشراء السلعة من ا١تصرف اإلسالمييقوم بشرا ئها نقدا ":كما تعرف أيضا على أهنا
 4من طرف اثلث، بناء على طلب العميل واب١تواصفات ا١تتفق عليها".

 5وتكون ا١تراْتة ا١تركبة بُت ثالث أطراف:
 ااآلمر ابلشراء وىو ا١تشًتي الثاين الذي يرغب يف شراء السلعة.:الطرف األول
 البنك اإلسالمي(.(ا١تأمور ابلشراء وىو ا١تشًتي األول :الطرف الثاين

 البائع األول وىو مالك السلعة الذي يريد بيعها.:الطرف الثالث
 :التمويل ابدلضاربة:الفرع الرابع

لنظام االستثمار الربوي، وىي إحدى الطرق اإلسالمية القدٯتة اليت أابح  تعترب ا١تضاربة من البدائل اإلسالمية
  اإلسالم التعامل هبا، لشدة حاجة الناس التعامل هبا، و١تا يًتتب عليها من منافع عديدة.

                                                           
 .138-137ص.فادي دمحم الرفاعي، مرجع سابق، ص -1
 .55أمال لعمش، مرجع سابق، ص  -2
 .180حريب دمحم العريقات، مرجع سابق، ص  -3
 .55، ص ا١ترجع نفسو -4
 .181، ص ا١ترجع نفسو -5
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ر بُت أن اإلسالم حريص على استثمار ا١تال وعدم تركو عاطال، ومن ىنا كانت ا١تضاربة األداة اليت ٖتقق التعاون ا١تستم
 ا١تال والعمل، ١تصلحة الطرفُت واجملتمع يف آن واحد.

تعٍت أن يدفع رب ا١تال إذل ا١تضارب ماال ليتجر فيو، ويكون الربح مشًتك بينهما حسب :تعريف التمويل ابدلضاربة:أوال 
 االتفاق، أس ا١تال ، على أن تكون ا٠تسارة على رأس ا١تال فقط.

ضاربة دخول ا١تصرف اإلسالمي يف صفقة ٤تددة مع متعامل أو أكثر، ْتيث ويف ا١تصارف اإلسالمية تعٍت ا١ت  
، ويكون ا١تصرف  ا١تصرف يقدم ا١تال الالزم للصفقة،ويقدم ا١تتعامل جهده، ويصبح الطرفان شريكُت يف الغنم والغرم

ا١تضارب، فإذا ٖتقق الربح وزع وفقا للنسب ا١تتفق عليها واذا  ىو الشريك صاحب رأس ا١تال، ويكون ا١تتعامل ىوالشريك
ٖتققت ا٠تسارة، يتحمل ا١تصرف خسارة يف رأس مالو، ويتحمل ا١تتعامل خسارة يف عملو فحسب، وال يًتتب عليو أي 

 1مديونية نتيجة للخسارة، إال إذا ثبت أن ىناك تعد أو تقصَت من جانبو.
 شروط التمويل ابدلضاربة :اثنيا

ال ٗتتلف ا١تضاربة عن غَتىا من العقود يف الشروط العامة النعقاد العقد، وىي ا١تتعلقة أبىلية ا١تتعاقدين، واحملل، 
 والسبب، أما الشروط ا٠تاصة بصحتها، فهي تتعلق برأس ا١تال، وتوزيع األرابح و اجراءات التنفيذ.

 الشروط ادلتعلقة برأس ادلال -0
: فيجب أن يكون رأس ا١تال من النقود ألهنا ىي أصول األٙتان، وىي اثبتة القيمة وال  أن يكون رأس ادلال نقدا -أ

يعًتيها تغَت األسواق الذي يعًتي العروض والسلع، وىي ال ٕتوز ابلعروض والعقار عند ٚتهور الفقهاء، نظرا للضرر 
 2اٟتاصل نتيجة لبيعها وشرائها.

ْتيث ٬تب أن يكون معلوما لكال من الطرفُت  س والصفة عند التعاقد:ب ـ أن يكون رأس ادلال معلوم ادلقدار واجلن
 3علما انفيا للجهالة، ألن جهالتو تؤدي إذل جهالة الربح ٦تا يؤدي إذل ا١تنازعة.

: ٬تب أن يكون رأس مال ا١تضارب عينا، أي حاضرا ال دينا يف س ادلال عينا ال دينا يف ذمة ادلضاربأن يكون رأ -ج
ىذا الشرط متفق عليو عند الفقهاء، وحجتهم يف ذلك أن الدين ملك للمدين وال ٮترج من ملكو إذل ذمة ا١تضارب، و 

 ملك الدائن، إال إذا قبضو، واذا دل ٭تدث القبض فال تصح ا١تضاربة، ألهنا واقعة على مال غَت ٦تلوك لرب العمل.
ا١تضارب من التصرف ٔتال ا١تضاربة، وأي شرط ٯتنع ا١تضارب من  ويعٍت ذلك ٘تكُت :تسليم ادلال إىل ادلضارب -د 

 4التصرف يفسد ا١تضاربة، ألنو انيف مقتضاىا و٬تعلها عقدا صوراي.

                                                           

ا١تصروفات أو ا٠تسائر أو (، يكون بقدر ٖتمل ا١تشقة أو التكاليف )العائد أو الربح(يقصد هبا أن اٟتق يف اٟتصول على النفع أو الكسب :قاعدة الغنم ابلغرم
حريب دمحم أنظر األرابح اليت تكون غَت مؤكدة الوقوع وغَت معلومة ا١تقدار. ومعٌت ىذا أن على ا١تستثمر أن يتحمل ا٠تسائر إن وقعت ٘تاما، كما يتحمل)ا١تخاطر

 .156، ص مرجع سابقالعريقات، 
 .58، ص مرجع سابقفادي دمحم الرفاعي،  -2
 .58، ص  ، مرجع سابق٤تمود حسُت الوادي، حسُت دمحم ٝتحان -3
 .120-119، ص ص ا١ترجع السابقفادي دمحم الرفاعي،  -4
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 الشروط ادلتعلقة بتوزيع األرابح -2
٬تب أن يكون مقدار الربح معلوما بنسبة معينة لكل من  :أ ـ حتديد نصيب كل من صاحب ادلال وادلضارب من الربح

 ضارب وصاحب ا١تال، ألن الربح ىوا١تعقود عليو، وجهالة ىذا األخَت توجب فساد العقد.ا١ت
ْتيث ال ٮتتص بو أحد٫تا دون اآلخر، ألنو لو اقتصر الربح  :ب ـ أن يكون الربح مشرتكا بني صاحب ادلال وادلضارب

 1ألحد٫تا لفسد العقد.
:  فال ٬توزٖتديد مبلغ معُت، فإن ذلك ددا من الربحج ـ أال يكون نصيب كل من صاحب ادلال وادلضارب مقدارحم

وان دل ٮتالف مقتضى العقد، إال أنو يفسد ا١تضاربة، وألنو يفضي إذل جهالة الربح اٟتقيقي ويؤدي إذل قطع الشركة يف 
 الربح، وذلك إذا دل يربح ا١تضارب إذل ا١تبلغ احملدد ويعترب راب.

: إذا ٖتدد ب ادلال وادلضارب حصة شائعة من الربح ال من رأس ادلالد ـ أن تكون النسبة ادلشروطة لكل من صاح
الربح كمقدار من رأس ا١تال فسدت ا١تضاربة، وذلك ألن ا١تضاربة شركة يف الربح وحده والربح ىو ا١تعقود عليو يف 

 ا١تضاربة بُت طرفيها.
يتحمل صاحب ا١تال ا٠تسارة  :ضاربىـ ــ أن تكون اخلسارة على صاحب ادلال ما مل يكن ىناك تقصري من جانب ادل

وما دل يثبت أن ا١تضارب قد قصر يف القيام بواجبو ٕتاه عملية ا١تضاربة، أما يف حالة تقصَته فإن ا٠تسارة تكون عليو فيما 
 2نقص يف رأس ا١تال.

 ـ الشروط ادلتعلقة ابلتنفيذ 3
و من العمل، ْتيث ٬تب على صاحب ا١تال أن أن يقدم صاحب ا١تال ما اتفق عليو من رأس ا١تال ا١تضاربة لتمكين -أ

 يقدم ا١تال ا١تتفق عليو وليس عليو العمل ويبقى ىذا األخَت من اختصاص ا١تضارب.
 3أن يكون العمل مشروعا ٦تا ٕتوز فيو ا١تضاربة وحسب شروط عقد ا١تضاربة. -ب
ذلك ألن ا١تضارب أمُت يف عمل و ...ال ٬توز للمضارب القيام ببعض األعمال مثل قرض مال ا١تضاربة وا٢تبة  -ج

 ا١تضاربة وعلى ما٢تا، وىو وكيل ابلتصرف يعمل إبذن صاحب العمل.
 4التزام ا١تضارب ٔتا قيده بو صاحب العمل، واذا خالف ذلك أصبح ضامنا ال أمينا. -د

 أنواع التمويل ابدلضاربة :اثلثا
، والبنوك اإلسالمية تقوم بدور ا١تضاربة أو دور رب ا١تال ا١تضاربة عقد بُت من ٯتلك ا١تال و بُت من ال ٯتلكو ليعمل فيو

 أو الدورين معا، وىناك عدة أنواع من ا١تضارابت منها:
  

                                                           
 .162، ص 2004، بدون دار النشر، جدة، 1، طاإلدارة االسرتاتيجية يف البنوك اإلسالميةعبد اٟتميد عبد الفتاح ا١تغريب،   -1
 .162ص  ا١ترجع نفسو، -2
 .59-٤58تمود حسُت الوادي، حسُت دمحم ٝتحان، مرجع سابق، ص ص  -3
 .124فادي دمحم الرفاعي، مرجع سابق، ص  -4
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 حسب عدد ادلشاركني: -أ
 و تسمي أيضا اب١تضاربة ا٠تاصة، و يعٍت ىذا النوع من ا١تضاربة وجود شخص واحد يقدم ا١تال  :ادلضاربة الثنائية

وىذه الصورة غَت مناسبة للمعامالت االستثمارية وا١تصرفية ا١تعاصرة وال تستطيع ا١تصارف  وشخص آخر يقوم ابلعمل،
اإلسالمية االعتماد عليها نظرا لكوهنا ال تتالئم مع طبيعة عملها، ولعجزىا على تلبية حاجاهتا سواء يف تعبئة وٕتميع 

 1ة ا١تناسبة لطبيعة عمل ا١تصارف اإلسالمية.ا١توارد ا١تالية ١تالئمة لطبيعتها، أو لتوظيف ىذه ا١توارد ابلصور 
 وتسمي أيضا اب١تضاربة ا١تشًتكة، وفيها تتعدد األطراف ا١تشاركة يف ا١تضاربة سواء من انحية ادلضاربة اجلماعية :

أصحاب األموال أو ا١تضاربُت أو كليهما معا، كما ىو حاصل يف البنوك اإلسالمية فهي تتلقي ا١تال من أصحابو بوصفها 
 2مضاراب و تقدمو إذل أرابب العمل ا١تتعددين ليضاربوا بو بوصفها رب ا١تال.

 يتميز ىذا النوع من ا١تضاربة ٓتلوىا من القيود اليت ٯتكن أن يفرضو رب ا١تال على ا١تضارب أي ال  :ادلضاربة ادلطلقة
تعامل معهم، أو مكان و زمان القيام يقيد صاحب ا١تال ا١تضارب بو بنوع ٤تدد من التجارة، أو بنوعية األشخاص الذين ي

ابلنشاط، وابلتارل يكون للمضارب يف ىذه اٟتالة يف تشغيل مال ا١تضاربة ابلكيفية اليت يراىا مناسبة للحفظ على ا١تال 
 3وٖتقيق األرابح، ْتيث يعتمد يف تسيَته ٢تذا ا١تال على إدارتو و معرفتو الشخصية.

 ا١تضارب يف ىذا النوع من ا١تضاربة إذل القيود والشروط اليت يفرضها عليو رب ا١تال: كتحديد  ٮتضع :ادلضاربة ادلقيدة
نوع العمل ، نوعية األشخاص الذين يتعامل معهم، على أن تكون لو مصلحة من جراء وضعو ٢تذه القيود، و٬تب 

بة مازال نقدا ْتيث أن ا١تضارب دل يبدأ اإلتفاق على ىذه الشروط والقيود قبل إبرم عقد ا١تضاربة أو طا١تا مال ا١تضار 
 4التصرف فيو.

 الفرع اخلامس: التمويل ابلسلم:
يعترب التمويل ابلسلم من أدوات التمويل يف البنوك اإلسالمية، وٯتكن ٢تذه األخَتة ٔتوجب ىذا العقد أن يشًتي 

حاضرا ١تن اشًتى منو بشرط تسليمها لو يف اتريخ  سلعا معروفة بكميات ومواصفات معينة وٙتن معُت، فيدفع قيمتها
 معُت.
 تعريف التمويل ابلسلم::أوال 

ىو البيع الذي يتم فيو تسليم الثمن يف ٣تلس العقد، وأتجيل تسليم السلعة ا١توصوفة بدقة إذل وقت ٤تدد يف 
 5ا١تستقبل.

                                                           
 .31-30ص ص ،  مرجع سابق عيشوش عبدو، -1
 .137، ص مرجع سابق٤تمود حسن الصوان،  -2
 .125، ص مرجع سابقفادي دمحم الرفاعي،  -3
 . 137، ص  1999، مصر،  والتوزيعللنشر  ابًتاك، 2ط، البنوك اإلسالميةدمحم اٛتد ا٠تضري ،  -4
 .189، ص مرجع سابق٤تمود حسُت الوادي، حسُت دمحم ٝتحان،  -5
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ع أتجيل تسليمها إذل وقت الحق عبارة عن شراء سلعة ما بثمن مدفوع يف اٟتال، م:كما يعرف أيضا على أنو
 "بيع آجل بعاجل:"أو أجل الحق، وبيع السلم ىو عكس البيع بثمن مؤجل، وقد عرفو الفقهاء أبنو

اي أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين اىل أجل مسمى "وقد جاء قول هللا تعاذل 1كما أنو مشروع يف الكتاب والسنة،
 2من أسلم منكم فليسلم يف كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوم".ومن السنة قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :"  "،فاكتبوه

 شروط السلم :اثنيا
 ادلسلم فيو( (أ ـ شروط متعلقة ابدلبيع 

 أن يكون دينا موصوفا يف الذمة وال يصلح السلم إذا جعل ا١تسلم فيو شيئا معينا. -
 ...).قمح، ذرة، ٙتار(س أن يكون معلوم اٞتن -
 أن يكون معلوم النوع والقدر. -
 .أن يكون معلوم الصفة تفاداي للجهالة ا١تفضية إذل نزاع -
 ).أن ال يكون نقودا ألهنا ال تصلح أن تكون مبيعا )أو مسلما فيو -
 .أن يكون مؤجل التسليم إذل أجل معلوم، ألنو إذا سلم حاال دل يصح السلم -
 .أن يكون العقد ابات -
 3شروط رأس مال السلم: -ب
 تعجيل رأس مال السلم وتسليمو للبائع فعال يف ٣تلس العقد. -
 بيان جنس رأس ا١تال )دينار، درىم، جنيو...(. -
 بيان قدر رأس ا١تال )مليون، نصف مليون...(. -

 الفرع السادس: متويل اخلدمات االجتماعية اإلسالمية   
اليت ال تتعارض وا١تنهج اإلسالمي، وتوسع من نطاق خدماهتا إذل ما  تقوم البنوك اإلسالمية اب٠تدمات ا١تصرفية

ال تقوم بو البنوك التقليدية مثل تقدمي القروض اٟتسنة، وتوزيع الزكاة على مستحقيها واستثمار أموا٢تا يف ا١تشروعات ذات 
 4العائد االجتماعي الكبَت اليت عادة ما تتجنبها البنوك التقليدية.

 
 
 

                                                           
  .171دمحم حسن صوان، مرجع سابق، ص  -1

، برواية حفص.52من الجزء  50، الحزب 282إلى  282سورة البقرة المكية، اآلية من   
 . 803، ص 4616، رقم اٟتديث اب البيوع، ابب السلف يف الثماررواه النسائي، كت -2
 .209-208حريب دمحم العريقات، مرجع سابق، ص ص  -3
 .52، ص 2014، مكتبة حسُت للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 1، طبني الواقع وادلأمول اإلسالميةادلصارف قادري دمحم الطاىر،  -4
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 1:متويل اخلدمات االجتماعية اإلسالميةأنواع :أوال 
 :التمويل عن طريق صندوق الزكاة -1

يقوم ىذا الصندوق أبخذ الزكاة من أموال ا١تودعُت يف البنك وٖتجز من أرابحهم سنواي، وكذلك يستقبل البنك 
البنك الزكاة من كل من يرغب يف  الزكاة من أموال ا١تودعُت يف البنك وٖتجز من أرابحهم سنواي وكذلك يستقبل

 .استخالفو يف تزويدىا ليقوم قي األخَت بتوزيعها يف مصارفها الشرعية
 :التمويل عن طريق القرض احلسن -2
يقوم البنك اإلسالمي على إنشاء صندوق القرض اٟتسن بغرض منح قروض استهالكية معدومة الفائدة   

 :اآلتية ألصحاب اٟتاجات الضرورية وذلك يف اٟتاالت
 الزواج. .أ 
 .ا١ترض الذي ٭تتاج إذل نفقات للعالج .ب 
 .الديون واإلعسار الشديد .ج 
 أتخَت الرواتب واألجر ألسباب خارجة عن إدارة الشخص. .د 
 تعرض أصحاب ا١تشروعات اإلنتاجية إذل ذائقة مالية خاصة الصغار منهم. .ه 

 متويل نشاطات الدعوة اإلسالمية -3
إذل جانب الدور االقتصادي واالجتماعي الذي يقوم بو البنك اإلسالمي يقوم ىذا األخَت بتجسيد اٞتانب    

الروحي لو، وذلك من خالل أداء واجبو ا١تكلف بو شرعا يف حدود إمكانياتو متخذا يف ذلك وسائل يصبوا من خال٢تا 
 :إذل ٖتقيق ىذا ا٢تدف، وذلك عن طريق

 نشرات والدورايت لنشر الفكر االقتصادي اإلسالمي.إصدار اجملالت والكتب وال -0
 .مساعدة الباحثُت والدارسُت يف ٣تال االقتصاد اإلسالمي -2
 يف ٣تال ا١تال واالقتصاد.هللا ا١تشاركة يف ا١تؤ٘ترات والندوات اليت تعقد من أجل تطبيق منهج  -3

 : األدبيات التطبيقيةاينادلبحث الث
العديد من الدراسات اليت تطرقت وبشكل واسع ١تتغَتات الدراسة اشًتكت ابلنسبة ١توضوع الدراسة فإنو ىناك  

يف استعمال ا١تنهج الوصفي يف اٞتانب النظري، وذلك العتمادىا يف الوصف ا١تتغَت ا١تراد دراستو وتصوير النتائج اليت 
 ٯتكن الوصول إليها وذلك من خالل )ا١تفهوم، ا١تعايَت، أنواع...(.

 ات العربية ادلطلب األول: الدراس
أطروحة  "تقييم مداخل حتول ادلصارف التقليدية اىل مصارف اسالمية": (2104دراسة مرمي رستم ) الدراسة االوىل:

 .بسورايحلب االقتصاد االسالمي، جامعة  دكتوراه يف

                                                           
 .53، ص ا١ترجع نفسو -1
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ىدفت ىذه الدراسة اذل تقييم ا١تداخل ا١تتبعة يف ٖتول ا١تصارف التقليدية ٨تو العمل ا١تصريف االسالمي مع اقًتاح         
 ٪توذج تطبيقي للتحول يالئم طبيعة عمل ا١تصارف التقليدية يف سوراي،

نهج الكيفي يف اٞتانب النظري اعتمدت ىذه الدراسة على ا١تناىج ا١تستخدمة يف االقتصاد االسالمي ، حيث مت تبٍت ا١ت
 وا١تنهج التجرييب يف اٞتانب التطبيقي.

 :لنتائج اليت توصلت اليها الدراسةأىم ا
 مدخل التحول الكلي يؤدي اذل حدوث ٖتسن جوىري يف ٚتيع مؤشرات الدراسة )السيولة والرْتية والنشاط(  -

 للمصرف ٤تل الدراسة.
حيث كفاءة العمليات التشغيلية حيث حقق ا١تصرف أعلى نسبة مدخل التحول الكلي ىو ا١تدخل االفضل من  -

 ١توارده مقارنة اب١تصارف االخرى ٤تل الدراسة. توصيف
استطاع مدخل التحول الكلي امتصاص ا٠تسارة اليت تكبدىا ا١تصرف دون ان يتعرض ١تخاطر يف السيولة حيث  -

 ا .استطاع ا١تصرف احملافظة على نسبة سيولة ضمن اٟتدود ا١تثلى ٢ت
 ومن أىم ما أوصت بو الدراسة : 

ابتداء من النموذج ا١تقًتح لكونو يشكل  أوصت الدراسة ا١تصارف التقليدية يف سوراي ابلتدرج يف التحول و ذلك
٪توذج مبسط لكيفية التحول الكلي اذل العمل ا١تصريف االسالمي ،وصوال اذل تصميم ٪توذج متكامل يراعي كافة اٞتوانب 

 دارية ،ا٢تيكل التنظيمي(للمصارف التقليدية ا١تتحولة.)القانونية اال
"أثر التحول للمصرفية االسالمية يف تطوير اليات وادوات  ; (2101الدراسة الثانية: دراسة العطيات واحلكيم )

 .05/2010،ورقة مقدمة ١تؤ٘تر ا٠تدمات االسالمية الثاين ،مصر استقطاب ادلوارد ادلالية وتوايفها"،
ىدفت ىذه الدراسة اذل التعرف على معٌت التحول للمصرفية االسالمية  مفهومو ،دوافعو ،واشكالو، واساليبو، وحكمو 
الفقهي وأثر التحول للمصرفية االسالمية يف تطوير اليات وادوات استقطاب ا١توارد ا١تالية وتوظيفها واستعراض ٕتارب 

ير اليات وادوات استقطاب ا١توارد ا١تالية وتوظيفها ،ومدى امكانية للمصرفية االسالمية يف تطو  ألثر التحولعملية 
استفادة القطاع اللييب من التحول للمصرفية االسالمية يف تطوير اليات و ادوات استقطاب ا١توارد ا١تالية و توظيفها، 

 وتوصل الباحثُت اذل النتائج االتية :
اجب شرعا ،و اسلوب التدرج يعترب من ا٧تح االساليب ا١تتبعة ٖتول ا١تصارف التقليدية للمصرفية اإلسالميون امر و  -

 يف تنفيذ التحول .
ىناك رغبة من قبل القائمُت على ا١تصارف التقليدية يف االلتزام أبحكام الشريعة االسالمية اال ان ىذه الرغبة وحدىا  -

 ال تؤثر على التحول للمصرفية االسالمية.
 من اىم متطلبات التحول للمصرفية االسالمية . يعترب توفر ا١توارد البشرية ا١تؤىلة -
ان تشريع القوانُت و االنظمة ا١تصرفية اليت تسهل و تنظم و تضبط و توضح عملية التحول و متطلباهتا ، سيؤثر  -

 بشكل كبَت يف التحول للمصرفية االسالمية.
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 ومن أىم ما أوصت بو الدراسة:
ا للمصرفية االسالمية متاحة بكافة اشكا٢تا و صورىا اليت تتالئم وجود امكانية ٖتول ا١تصارف التقليدية يف ليبي

 وطبيعة اجملتمع اللييب و أن ىذا التحول يساىم بشكل فعال يف تطوير صيغ و أساليب استقطاب االموال وتشغيلها.
ماجستَت،  رسـالة "( " حتول ادلصرف الربوي إىل مصرف إسالمي ومقتضياتو2102دراسة الربيعة ) الدراسة الثالثة: 

 .2012جامعـة أم القـرى، مكـة ا١تكرمـة،
هتدف ىــذه الدراســة اذل دراســة األســس العقدية والشرعية واالقتصادية لتحويل ا١تــصرف التقليدي إلــى   

مــصرف إســالمي ومقتضيات ذلــك التحــول وأسالبو وآثــاره، وذلــك مــن خــالل تنــاول األســباب الشرعية واالقتصادية 
ا١تصرف الربـوي، وبيان ا١تقتضيات االقتصادية للتحول من خالل التحول يف للتحول، واالستعراض الشامل ٞتميع أعمال 

موارد ا١تصرف وأساليب االستثمار وأساليب التعامل مع ا١تصارف األخرى، ابإلضافة إذل بيان ا١تقتضيات اإلدارية 
 واحملاسبية والشرعية للتحول.

لية و االقتصادية، حيث مت تبٍت ا١تنهج الكيفي اعتمدت ىذه الدراسة على ا١تناىج ا١تستخدمة يف الدراسات ا١تا
 يف اٞتانب النظري  وا١تنهج التجرييب يف اٞتانب التطبيقي. 

 وقد كانت أىم النتائج اليت توصـلت إليها ما يلي: 
وال وجو حق لكل مفهــوم الفائــدة االقتــصادي الــذي تتعامــل بــو ا١تــصارف التقليدية تطابق مفهــوم ربــا اٞتاىلية احملرم،  -

 .الشبو اليت أثَتت لغرض إابحة الفائدة ا١تصرفية
أن ٚتيع ا١توارد اليت ٬تب إلغاؤىا يف ا١تصارف التقليدية ترجـع إلـى عقـد القـرض بفائـدة مهمـا تنوعت أشكا٢تا و  -

  تعددت مسمياهتا.
  .س وظائفــو عليــو أبسلوب يتفق مع طبيعة أعمالوطبيعة أعمــال ا١تــصرف احملــول تقتــضي مــن ا١تــصرف ا١تركــزي أن ٯتار  -
األمـوال الربوية التــي قبــضها ا١تــصرف قبــل التحــول ٬تب عليــو ردىــا أو الــتخلص منهــا عنــد التحـول، إذا كـان قـد  -

قولو تعاذل : " فمن جاءه قبـضها وىـو يعلم ْترمـة الربـا، ورغـم ذلـك ٘تـادى وأصـر علـى اسـتمرار التعامل هبا، وأن 
خـاص ٔتـن كـان ال يعلم حرمة الراب، أو من كان متأوال أو مقلدا يف حكم  "موعظـة مـن ربـو فـانتـهى فـلـو مـا سـلف ّ 

 .الفوائد ا١تصرفية
 .يعد أسلوب التحول ا١ترحلي أفضل أساليب التحول  -

ْتـث مقـدم للمـؤ٘تر العـا١تي   "لتابعة للمصارف الربوية"الفروع اإلسالمية ا (2115الدراسة الرابعة: دراسة الشريف )
 . 2005الثالـث لالقتـصاد اإلسـالمي، جامعـة أم القرى، مكة ا١تكرمة، 

هتدف ىـذه الدراسة إذل مفهـوم الفـروع اإلسالمية ونـشأهتا، وأسـباب نـشأهتا، وأساليب عملهـا، ثـم بينت طبيعة 
رف التقليدية والفــروع اإلسالمية التابعــة ٢تــا، واستعرضــت آراء االقتــصاديُت حــول الفــروع العالقــة القائمــة بُت ا١تــصا

اإلسالمية، وطبيعة التعامــل مــع الفــروع اإلسالمية فــي ضــوء االقتــصاد اإلسالمي، مث وضحت أىم اآلاثر االقتصادية 
 النإتة عن إنشاء الفروع اإلسالمية.
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لدراسة على ا١تناىج ا١تستخدمة يف الدراسات االقتصادية واالسالمية، حيث مت تبٍت ا١تنهج اعتمدت ىذه ا
 الوصفي يف اٞتانب النظري و ا١تنهج االستبيان يف اٞتانب التطبيقي.

 :وكانت أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي 
دافع األساســي وراء إتــاه ا١تــصارف التقليدية إلنشاء الفروع يعد ٧تــاح ا١تــصارف اإلسالمية وتزايد اإلقبــال عليها الــ -

  اإلسالمية.
ىناك شرائح كبَتة من اجملتمعات اإلسالمية تتورع عن التعامل ا١تصارف التقليدية، وتبحـث عـن البديل الشرعي    -

  ا١تناسب.
  عتبارية مــستقلة عــن ا١تصرف الرئيسي.الفــروع اإلسالمية اتبعــة للمــصارف التقليدية، وليس ٢تــا أي شخصية ا -

  لتجربة ومعارض ٢تا.لتعددت آراء ا١تهتمُت بشئون ا١تصارف اإلسالمية حول ٕتربة إنشاء الفـروع اإلسالمية بُت مؤبد 
٬توز التعامــل مــع الفــروع اإلسالمية حــال وجــود ا١تــصارف اإلسالمية، أمــا فــي حالــة عــدم وجودىا فيجوز التعامل  ال -

 .معها للضرورة
: البنوك االسالمية يف اجلزائر )بنك الربكة بعنوان (،2105الدراسة اخلامسة: دراسة مقاليت عليمة، بدواين بسمة )

 شهادة ماسًت يف علوم التسيَت ، جامعة عبد الرٛتان مَتة ، ّتاية. مذكرة لنيلمنوذجا(،
اد صيغة للتعامل ا١تصريف بعبدة عن شبهة الراب ويف تبٍت نظام مارل إسالمي ٬تىدفت ىذه الدراسة يف الرغبة يف إ

 بديال عن األنظمة األخرى، وكذلك من التغَتات اليت تشهدىا البيئة ا١تصرفية .
ـ جاء الفصل األول بعنوان:  :ة على ا١تنهج الوصفي وقمنا بتقسيم ىذا ا١توضوع إذل فصلُت حيثاعتمدت ىذه الدراس

ا١تصارف اإلسالمية يف اٞتزائر، وكان ا٢تدف منو إعطاء صورة واضحة وشاملة ١تفهوم البنوك اإلسالمية واألسس اليت تقوم 
 .يهاعليها، وأىم ا٠تدمات اليت تقوم هبا وصيغ التمويل اليت تعتمد عل

أما الفصل الثاين يتعلق بدارسة ٪توذج للتجربة ا١تصرفية يف اٞتزائر، وذلك ببيان اترٮتو واسًتاتيجية عملو، وموارده ا١تالية 
 وطرق التمويل يف بنك الربكة و٩تتمو ابلتحدايت والعوائق اليت تشكل حاجز أمام مسار البنوك اإلسالمية.

 ج ىي:توصلت ىذه الدراسة الر ٣تموعة من النتائ
 إظهار أ٫تية التعامل مع البنوك اإلسالمية يف بيئة تسيطر عليها البنوك التقليدية. -
 إظهار دور البنوك اإلسالمية يف ٖتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. -
 التعرف على األسس والضوابط اليت ٖتكم ٥تتلف معامالت البنوك اإلسالمية. -

 ادلطلب الثاين: الدراسات األجنبية
( بعنوان: اخلربة ادلصرفية اإلسالمية يف ابكستان: مقارنة بني ادلصارف Ahmed 2010: دراسة ) وىلالدراسة األ

 Islamic Banking Experience Of Pakistan Comparison betweenاإلسالمية والتقليدية: 
islamic And Conventional Banks دة ا٠تدمة ورضا ، ىدفت ىذه الدراسة يف البحث عن العالقة بُت جو

العمالء فيما يتعلق ابلبنوك اإلسالمية، وكذلك البنوك التقليدية يف ابكستان. وقد بينت الدراسة كيفية أتثَت جودة ا٠تدمة 
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على رضا العمالء من خالل تقييم حجم العالقة بُت ا١تتغَتات احملددة للدراسة، وتعد ىذه الدراسة مهمة بسبب إتاىها 
ا١تصرفية اإلسالمية يف ابكستان يف وجود النظام ا١تصريف التقليدي، وقد مت ٚتع البياانت من عمالء  الناشئ من ا١تمارسات

لتحليل البياانت، وكانت  spssعينة للدراسة مت اختيارىم بطريقة عشوائية طبقية. ومت استخدام برانمج  720البنك بواقع 
مة ورضا العمالء يف ا١تصارف اإلسالمية، وكذلك يف حالة النتائج تعكس أن ىناك عالقة إ٬تابية قوية بُت جودة ا٠تد

البنوك التقليدية، وأظهرت النتائج أن ىناك عالقة إ٬تابية قوية بُت جودة ا٠تدمة ورضا العمالء يف ا١تصارف اإلسالمية 
سياسات اب١تقارنة مع البنوك التقليدية يف ابكستان، وقد أثرت الدراسة على عدد كبَت من ا١تصرفيُت وصانعي ال

 واألكادٯتيُت.
( بعنوان: التمويل اإلسالمي: األساسيات وادلسامهات احملتملة يف Wadi Mzid 2010الدراسة الثانية: دراسة )

 La Finance Islamique : Principes fondamaentaux والتنمية يف بنك الزيتونة، تونس:تمويل ال

et apports portentiels dans le financement de la croissance et du développement. 

ا١تبادئ واألسس األساسية ٢تا وا١تسا٫تات ا١تتوقعة يف ىدفت ىذه الدراسة يف مقالة إذل مفهوم التمويل اإلسالمي و٥تتلف 
االقتصاد التونسي، خاصة بعد الثورة، إذل جانب اٟتاجة إذل تلبية ا١تتطلبات والقيود التنظيمية اليت تتطلبها القوانُت 

م والتمويل اإلسالمي ا١تعمول هبا )القوانُت ا١تصرفية، األمن ا١تارل، قوانُت األمن....(، وأن االقتصاد اإلسالمي بشكل عا
بشكل خاص، ٯتكن أن يعود ابلنفع على اجملتمع أبسره، مسلمون وغَت مسلمون، يكفي أن نقول أنو يف ماليزاي اليت تعترب 
مكانة ابرزة يف التمويل اإلسالمي، فإن معظم العمالء الذين يستخدمون ىذه ا١تنتجات ىم من غَت ا١تسلمون، وأن 

 ُت قد وضعت أو ىي يف طور إعداد األطر التنظيمية اليت ٖتكم االقتصاد اإلسالمي.العديد من الدول غَت ا١تسلم
 ادلطلب الثالث: أوجو التشابو واالختالف بني الدراسات السابقة واحلالية

على ما طرحتو الدراسات السابقة يف ٣تال أداء ا١تصارف اإلسالمية اعتمادا على  جاءت الدراسة اٟتالية بناءا 
ا١تنتوجات ا١تالية وما توصلت إليو من استنتاجات وما أفرزتو من توصيات، حيث سا٫تت ىذه الدراسات يف إعطاء إطار 

بيقية، ٦تا سهل الطريق أمامنا يف مفاىيمي ١تتغَتات الدراسة من خالل التعرف على بعض ا١تصادر البحثية النظرية والتط
 بناء منهجية الدراسة وٖتديد عمل ا١تصارف اإلسالمية يف اٞتزائر. 

 وتوصلنا إذل ا١تالحظات التالية: أوجو التشابو واالختالف بُت الدراسات السابقة واٟتالية
 أوجو التشابو: 

 سالمية يف اٞتانب النظري.تتفق الدراسة اٟتالية مع الدراسات السابقة يف تناو٢تا للمصارف اإل -
 تتفق الدراسات اٟتالية مع الدراسات السابقة يف ا١تنهج ا١تستخدم. -
 تتفق الدراسة اٟتالية مع الدراسات السابقة يف طريقة ٚتع ا١تعلومات. -

 أوجو االختالف: 
 ٗتتلف ىذه الدراسة عن سابقاهتا من حيث أىداف الدراسة وكذا اٟتيز ا١تكاين والزماين ٢تا. -
 ف من حيث أن الدراسة اٟتالية ركزت على أساليب التحول للمصارف اإلسالمية ٗتتل -
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 خالصة الفصل األول:
جاءت ا١تصارف اإلسالمية يف العادل تلبية لرغبة اجملتمعات اليت تبحث عن قنوات للتعامل ا١تصريف بعيدا عن  

استخدام أسعار الفائدة، حيث تناولنا يف موضوعنا ىذا يف الفصل النظري إذل ٖتديد مفهوم ا١تصارف اإلسالمية وىي 
واالىتمام بتنمية اجملتمع اقتصاداي واجتماعيا، وذلك ٔتراعاة مالية هتدف إذل ٖتقيق األرابح  اجتماعيةعبارة عن أجهزة 

النواحي االقتصادية للمجتمع، وكذلك بينا ا٠تصائص واألىداف للمصارف اإلسالمية ابإلضافة إذل أنواع ا١تصارف 
لمصارف اإلسالمية من حيث الغرض من إنشائها ووفقا للمجال اٞتغرايف ٢تا، مع ٖتديد الوظائف وا١تبادئ األساسية ل
 اإلسالمية، واستعرضنا أىم األدوات ا١تالية للمصارف اإلسالمية اليت تعتمد عليها ا١تصارف يف تعامالهتا ا١تصرفية.
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 متهيد
، ولكن قبل ذلك البد من وضع نظاـ ـ دبمارسة العمل البنكي اإلسالميتستطيع البنوؾ التقليدية اعبزائرية القيا 

قانوين يؤطر اػبدمات البنكية اإلسالمية ويسمح ؽبا بتسهيل إدماجها يف السوؽ اؼبالية يف اعبزائر، وتعزيز مسانبتها يف 
بل وأكثر طلبا من اؼبواطن اعبزائري مقارنة ل اإلسالمي يعترب أكثر كفاءة واستقرارا، ذلك أف التموي سبويل االقتصاد الوطٍت،

ابلتمويل التقليدي القائم على الراب وعلى التباعد بُت االقتصاد اغبقيقي واالقتصاد اؼبايل، وابإلمكاف ربقيق ذلك تدرهبيا 
 وذلك بسن قوانُت وتشريعات تقـو عليها البنوؾ اإلسالمية.

نشأة اؼبصارؼ اإلسالمية يف اعبزائر وأىم القوانُت والتشريعات اليت تساعد سيتم التطرؽ يف ىذا الفصل إىل وعليو  
عمل البنوؾ اإلسالمية يف اعبزائر، وكذلك ـبتلف األنشطة واؼبهاـ اليت يقدمها كل من بنك الربكة وبنك السالـ اعبزائري، 

 اإلسالمية يف اعبزائر، وذلك ابالعتماد على احملاور التالية:اجو البنوؾ والوقوؼ على ـبتلف التحدايت اليت تو 
 نشأة اؼبصارؼ اإلسالمية يف اعبزائراؼببحث األوؿ:  -
 اؼببحث الثاين: متطلبات ودوافع توطُت الصَتفة اإلسالمية يف اعبزائر -
 اؼببحث الثالث: التحدايت اليت تواجهها اؼبصارؼ اإلسالمية يف اعبزائر -
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 ادلصارف اإلسالمية يف اجلزائرادلبحث األول: نشأة 
سبتد ذبربة البنوؾ اإلسالمية يف اعبزائر إىل عشرين عاما، ودبا أف ىذه التجربة تعد جزءا من النظاـ اؼبصريف  

اعبزائري الذي يعيش ربوالت و إصالحات تتماشى مع ظروؼ العصر و متغَتاتو، فقد حاولنا رصد ىذه التجربة يف 
 قوؼ على بنك الربكة اعبزائري و بنك السالـ اعبزائري.الو 
 ادلطلب األول: القوانني والتشريعات لعمل البنوك اإلسالمية يف اجلزائر 

تأسس يف ي لذي" ائراعبزالربكة ا"بنك ت على خدماة إلسالمية كانت مقتصرالصَتفة ف ائر فإابالنسبة للجز
ألجنيب اجملاؿ للقطاع اػباص وافتح ي لذف االئتماواد لنقف اقانوور شهر قليلة من صدأبعد ، أي 06/12/1990

، و يعترب بنك الربكة أوؿ مؤسسة مصرفية تعمل وفق 20/05/1991مث فتح أبوابو رظبيا يف  1،ئراعبزايف ؾ لبنوء اإلنشا
ىو "بنك ا اجملاؿ وبنك جديد يف ىذء نشاإتسجيل مت طويلة ات لك بسنوذمث بعد أحكاـ الشريعة اإلسالمية يف اعبزائر، 

، إلسالميةالشريعة ـ األحكاوفقا ة ػؼباليت ادماػػبان ػة مػتقدًن ؾبموعؿ من خاليثا عمالو حدأباشر ذي لـ"، والسالا
واليت سنتناوؽبا بشيئ من التفصيل يف احملاور ئرية. اعبزاؼبصرفية ؽ السواسالمي يدخل ؼ إبذلك ثاين مصرف ليكو

 الالحقة.
 4ص ابلنظاـ القانوين الصادر عن بنك اعبزائر بتاريخ ، اػبا18/02ووبدد نص اؼبادة الثانية من التنظيم رقم 

، أشكاؿ العمليات اؼبصرفية اليت تصّنف يف فئة 73، ورد يف العدد األخَت من اعبريدة الرظبية رقم 2018نوفمرب 
ويل "الصَتفة اإلسالمية"، واؼبتعلقة ابلنقد والقرض اؼبعّدؿ واؼبتّمم وعمليات تلقي األمواؿ وتوظيفها وعمليات التم

واالستثمار اليت ال يًتتب عنها ربصيل أو تسديد الفوائد، وزبص ىذه العمليات فئات اؼبنتوجات )اؼبراحبة، اؼبشاركة، 
اؼبضاربة اإلجارة، اإلستصناع، السلم، وكذا الودائع يف حساابت االستثمار(، وزبضع منتوجات الصَتفة اإلسالمية حسب 

، الذي وبّدد القواعد العامة اؼبتعلّقة ابلشروط البنكية اؼبطبقة على العمليات 13/01من النظاـ  3النظاـ ألحكاـ اؼبادة 
 2اؼبصرفية.

حيث يشًتط التنظيم على اؼبصارؼ أو اؼبؤسسة اؼبالية اؼبعتمدة الناشطة الراغبة يف عرض منتوجاهتا اؼبالية  
ؿ رقابة اؼبطابقة للمصرؼ أو اؼبؤسسة اؼبالية التشاركية تقدًن بطاقة وصفية ؼبنتوجها إىل بنك اعبزائر، مرفقا برأي مسؤو 

وضماان لالستقاللية اإلدارية يشًتط بنك اعبزائر فصل شباؾ الصَتفة اإلسالمية عن ابقي أنشطة اؼبصرؼ أو اؼبؤسسة 
ة اؼبالية، يف السياؽ ذاتو تنص اؼبادة اػبامسة من النظاـ السالف الذكر على أنو "هبب أف يكوف شباؾ اؼبالية التشاركي

مستقال ماليا عن الدوائر والفروع األخرى للمصرؼ واؼبؤسسة اؼبالية،" وذلك هبدؼ إعداد البياانت اؼبالية اؼبخصّصة، دبا 
يف ذلك إعداد ميزانية تربّر أصوؿ وخصـو شباؾ اؼبالية التشاركية، بياف اؼبداخيل والنفقات ذات الصلة، ىذا إىل جانب 

  حصراي ابلصَتفة التشاركية.اشًتاط إرساء تنظيم ومستخدمُت خاصُت

                                                           
 .203، ص 2005، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، تقنيات البنوكالطاىر لطرش،  -1
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 يف السياؽ ذاتو، تنص اؼبادة الرابعة من التنظيم، على أف بنك اعبزائر يشًتط على اؼبؤسسات اؼبالية اغباصلة على 
الًتخيص مطابقة منتوجاهتا أبحكاـ الشريعة وأف زبضع تلك اؼبنتوجات إىل تقييم اؽبيئة الوطنية اؼبؤىلة قانوان لذلك، كما 

اؼبؤسسات اؼبتحّصلة على الًتخيص اؼبسبق من أجل تسويق منتوجاهتا اؼبالية، أف تعلم زابئنها جبدوؿ  يتعُت على
التسعَتات والشروط الدنيا والقصوى اليت تطبق عليهم، فضال عن إعالـ اؼبودعُت بطبيعة حساابهتم، حبيث وبق للمودع 

ويتحّمل حصة من اػبسائر احملتملة اليت يسجلها شباؾ  اغبصوؿ على حصة األرابح الناذبة عن شباؾ اؼبالية التشاركية،
 التشاركية يف التمويالت اليت يقـو هبا اؼبصرؼ.

 26اؼبؤرخ يف  03-18من اعبريدة الرظبية، النظاـ رقم  73من جهة أخرى، أصدر بنك اعبزائر يف العدد الػ 
البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية العاملة يف اعبزائر،  ، واؼبتعلق ابغبد األدىن لرأظباؿ 2018نوفمرب  4اؼبوافق لػ  1440صفر 

والذي يلـز البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية اؼبؤسسة يف شكل شركات مسانبة خاضعة للقانوف اعبزائري أبف سبتلك عند أتسيسها 
من  70ة ( مليار دينار ابلنسبة للبنوؾ اؼبنصوص عليها يف اؼباد20رأظباال ؿبررا كليا ونقدا يساوي على األقل عشرين )

( مليوف  500( ماليَت وطبسمائة )6اؼبعدؿ واؼبتمم، ورأظباؿ يساوي ستة ) 2003اؼبؤرخ يف أوت  11-03األمر رقم 
، كما يلـز ىذا النظاـ البنوؾ واؼبؤسسات 11-03من األمر رقم  71دج ابلنسبة للمؤسسات اؼبالية احملددة يف اؼبادة 

ج أبف سبنح لفروعها اليت رخص ؽبا ؾبلس النقد والقرض ابلقياـ بعمليات مصرفية اؼبالية اليت يوجد مقرىا الرئيسي يف اػبار 
يف اعبزائر زبصيصا يساوي على األقل اغبد األدىن للرأظباؿ اؼبطلوب لتأسيس البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية اػباضعة للقانوف 

 اعبزائري اؼبنتمية لنفس الفئة واليت مت دبوجبها الًتخيص ابلفرع.
ديسمرب  31البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية العاملة يف اعبزائر ابإلمتثاؿ ألحكاـ ىذا النظاـ يف أجل أقصاه ىذا وتلـز 

رأظباال ؿبررا نقدا يساوي على األقل  2019ديسمرب  31، إذ هبب عليها أف سبتلك يف أجل أقصاه 2020من سنة 
ر ابلنسبة للمؤسسات اؼبالية، على أف تتعرض يف ( ماليَت دينا5( مليار دينار ابلنسبة للبنوؾ، وطبسة )15طبسة عشر )

 1حاؿ عدـ إلتزامها أبحكاـ ىذا النظاـ عند إنقضاء اآلجاؿ احملددة إىل سحب اإلعتماد منها.
 ادلطلب الثاين: تقدمي بنك الربكة اجلزائري )وكالة برج بوعريريج(

 تو وكذلك ـبتلف أىدافو ومهامو.سوؼ نتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل كيفية أتسيس بنك الربكة اعبزائري ونشأ 
 الفرع األول: نبذة عن بنك الربكة اجلزائري:

 2أوال: أتسيس بنك الربكة اجلزائري:
ـ يف جدة ابؼبملكة العربية 1980يعترب بنك الربكة من أىم اؼبنشآت اؼبالية الدولية، بدأ مزاولة نشاطو سنة       

رايؿ سعودي، وتعود ملكيتو لرجل األعماؿ الشيخ "صالح  20.000.000.000السعودية، برأس ماؿ قدره آنذاؾ 

                                                           

.اؼبرجع نفسو  -
1
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بنك ومنشأة  14عبد هللا كماؿ" وقد سبكن البنك خالؿ فًتة ال تتجاوز ستة سنوات من التوسع واالنتشار وذلك بظهور 
 مالية موزعة على ـبتلف الدوؿ اؼبسلمة يف آسيا وإفريقيا، وحىت الدوؿ الغربية كسويسرا، فرنسا وبريطانيا.

 ما عن البنك اػبامس عشر فقد مت إنشائو يف جولة اعبزائر.أ
ماي  02بنك الربكة ىو بنك إسالمي مشًتؾ بُت القطاع العاـ والقطاع اػباص يفتح أبوابو يف اعبزائر نشئ بتاريخ 

يف  الذي صدر بعد الدخوؿ يف مرحلة اإلصالحات االقتصادية يف اعبزائر، يتمركز اؼبقر الرئيسي لبنك الربكة 1990
 اعبزائر العاصمة ابلعنواف اؼبوايل:

بن عكنوف اعبزائر العاصمة، مقيدة ابلسجل التجاري ابعبزائر ربت رقم  01حي بوثلجة ىويدؼ، فيال رقم 
00/B/0014294. 

ـ، مت اإلعالف رظبيا عن افتتاح بنك الربكة اعبزائري على شكل شركة ذات أسهم يف إطار قانوف 1991ماي  20ويف 
ـ، الذي صدر بعد الدخوؿ يف مرحلة اإلصالحات االقتصادية 1990أفريل  14الصادر يف  10-90رض النقد والق

ـ، برأس ماؿ قدره 2003أوت  26اؼبؤرخ بػ:  -ـ2011-03-31واؼبعدؿ بتاريخ –يف اعبزائر 
دج للسهم الواحد، وحصة كل طرؼ قدرت بػ  1000سهم بقيمة:  500.000دج، أي ما يعٍت 500.000.000

 ن رأس اؼباؿ.% م50
 اثنيا: رأس مال البنك:

سهم، قيمة كل  500.000مليوف دينار جزائري مقسم إىل  500بدأ البنك مزاولة نشاطو برأس ماؿ اجتماعي يساوي: 
 1دج ويشًتط فيو كل من:100سهم 

 )بنك حكومي جزائري(. BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية  -
 ؾبموعة الربكة اؼبصرفية )جدة/السعودية(. -

وبعد تعديل القانوف األساسي ابلضبط يف اؼبادة السابعة اؼبتعلقة برأس ماؿ، حدد رأس اؼباؿ االجتماعي للبنك 
دج للسهم الواحد وىو  1000سهم بقيمة اظبية مقدرة بػ:  250.000دج مقسم إىل  250.000.000.000بقيمة

للبنك جملموعة الربكة اؼبصرفية، أما بنك الفالحة % من رأس اؼباؿ االجتماعي 56رأس اؼباؿ، موزع بنسبة مسانبة قدرىا 
 % من رأس اؼباؿ االجتماعي.44والتنمية الريفية مسانبة مقدرة بػ: 

 أما عن الفرع البنكي ؿبل الدراسة فمقره ابلعنواف التايل:
 .405، اعبباس برج بوعريريج رقم الوكالة: 1954نوفمرب  01حي 

 أو الشركات اليت يساىم يف رأس ماؽبا وىي:يبلك البنك عددا من الشركات الفرعية 
 .SATIMشركة النقد اآليل والعالقات التلقائية بُت البنوؾ  -
 .SIBSشركة ما بُت اؼبصارؼ للتكوين  -
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 شركة الربكة واألماف للتأمُت وإعادة التأمُت. -
 .ALSHUP  الشركة اعبزائرية للخدمات البحرية -

 1الفرع الثاين: أهداف البنك ومهامه:
 أهدافهأوال: 

يهدؼ البنك لتغطية االحتياجات االقتصادية يف ميداف اػبدمات اؼبصرفية وأعماؿ واستثمار اؼبنظمة على غَت   
 أساس الراب، وتشمل تلك الغاايت على وجو اػبصوص ما يلي:

يتفق مع ربقيق الربح اغبالؿ من خالؿ استقطاب اؼبوارد وتشغيلها ابلطرؽ اإلسالمية الصحيحة وأبفضل العوائد دبا  -
 ظروؼ العصر، ويراعي القواعد االستثمارية السليمة السائدة.

 تطوير وسائل اجتذاب األمواؿ واؼبدخرات وتوجيهها كبو اؼبشاركة يف االستثمار ابألسلوب اؼبصريف غَت ربوي. -
ة من توفَت التمويل الالـز لسد احتياجات القطاعات اؼبختلفة خاصة تلك القطاعات البعيدة عن أماكن اإلفاد -

 التسهيالت اؼبصرفية التقليدية.
  اثنيا: مهام البنك:

 تتمثل مهاـ بنك الربكة اعبزائري يف ما يلي:
 يقدـ البنك لعمالئو خدمات بنكية ـبتلفة أنبها: يف رلال اخلدمات البنكية: -أ

 قبوؿ الودائع من اعبماىَت. -
 دفع قيم صكوؾ الدفع ومقاصهم. -
 قبض األوراؽ النقدية. -
 اؿ داخليا وخارجيا.ربويل األمو  -
 إصدار الكفاالت البنكية. -
 وتتمثل يف ما يلي: يف رلال اخلدمات االجتماعية: -ب
 تقدًن القرض اغبسن للغاايت اإلنتاجية واالستهالكية يف ـبتلف اجملاالت. -
 إنشاء وإدارة الصناديق اؼبخصصة ؼبختلف الغاايت االجتماعية اؼبعتربة. -
الربكة إبعطاء فرص استثمار أمواؿ عمالئو يف مشاريع معينة ويقـو البنك بتحقيق  يقـو بنك يف رلال االستثمار: -ج

 ىذه اؼبشاريع مقابل اغبصوؿ على أرابح معينة.
يقـو بنك الربكة اعبزائري بتمويل ـبتلف اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة منها والكبَتة، وكذلك  يف رلال التمويل: -د

 ، مستوردين، مصدرين، مقاولُت، وغَتىم وذلك حسب احتياجاهتم اؼبالية.األفراد من صناعيُت وحرفيُت، ذبار
 

                                                           
1

 .10/08/2019يخ اطلع عليو بتار  www.albaraka-bank.comموقع بنك الربكة اعبزائري  -
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 الفرع الثالث: اذليكل التنظيمي لبنك الربكة اجلزائري:
يقـو إبدارة بنك الربكة اعبزائري إدارة تتكوف من سبعة أعضاء ربت رائسة رئيس وانئبُت لو، كما أف للبنك مديرا       

تنفيذية للبنك مع بعض األعضاء، ابإلضافة إىل ىيئة شرعية تسهر على إبقاء النشاط عاما ونواب يشكلوف اإلدارة ال
التمويلي للبنك موافق ؼببادئ الشريعة اغباكمة للمعامالت اؼبالية واؼبصرفية خاصة، كما يوجد للبنك مراقيب حساابت، 

 وصبعية عامة للمسانبُت.
تكنولوجيا واجملاؿ االستثماري، والرقابة على ـبتلف األنشطة ويضم بنك الربكة اعبزائري نياابت متخصصة يف ؾباؿ ال

والتحركات اؼبالية، ابإلضافة إىل نيابة متخصصة يف إدارة اؼبوارد اؼبالية والبشرية وغَتىا من اؼبديرايت اليت تنبثق عنها، ويتم 
 اختصر اعبهاز اؼبسَت لبنك الربكة اعبزائري يف الشكل اؼبوايل:
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 : يبثل اختصار للهيكل التنظيمي لبنك الربكة اعبزائري.2الشكل رقم 
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 تقدمي بنك السالم اجلزائريادلطلب الثالث: 
لطرؽ اثين بنك إسالمي من حيث النشأة بعد بنك الربكة اعبزائري، للتعامل اب بنك السالـ اعبزائري ربيعت

التقليدية من بُت أىم البنوؾ اإلسالمية على اؼبستوى الوطٍت، ألنو يسعى إىل تنمية االقتصاد من خالؿ تطبيق مبادئ 
الشريعة اإلسالمية عند تعاملو مع زابئنو، و سنحاوؿ يف ىذا اؼببحث التعريف ابلبنك ونشأتو، كما سنتطرؽ اىل أىم 

 أنشطتو.
 1:السالم اجلزائريتعريف ونشأة بنك :  الفرع االول

بنك السالـ اعبزائري ىو إحدى اؼبؤسسات اليت كانت شبرة للتعاوف اعبزائري اإلمارايت الذي مت فيو أتسيس بنك 
مستهدفا تقدًن  20/10/2008وقد مت اعتماده من قبل بنك اعبزائر بتاريخ  08/06/2006السالـ اعبزائري بتاريخ 

 خدمات مصرفية مبتكرة.
زائري يعمل وفق اسًتاتيجية واضحة سباشى ومتطلبات التنمية االقتصادية يف صبيع اؼبرافق اغبيوية وبنك السالـ اعب 

ابعبزائر، وذلك من خالؿ تقدًن خدمات مصرفية عصرية تنبع من اؼببادئ والقيم األصلية الراسخة لدى الشعب اعبزائري 
 بغية تلبية حاجات السوؽ واؼبتعاملُت و اؼبستثمرين.

  نشاط بنك السالم اجلزائري: الفرع الثاين
يؤدي بنك السالـ اعبزائري العديد من االنشطة النهمة و اؼبتعلقة ابألنشطة التنظيمية والتجارية والرقابة الشرعية 

 واالنظمة االلية اؼبتعلقة ببيئة االجهزة والشبكة و اؼبوارد البشرية.
  االنشطة التنظيمية لبنك السالم اجلزائري: أوال

 2وتتمثل فيما يلي:         
التدقيق اؼبايل و اؼبؤسسايت : بناء على طلب البنك اؼبركزي يف هناية  تقريريمتابعة تنفيذ التوصيات اؼبقدمة يف  -1

مت اخضاع صبيع البنوؾ اىل تدقيق خارجي مايل مؤسسايت وقاـ بنك السالـ اعبزائري ؽبذا الغرض إبجراء مناقصة  2011
،  kpmGة و انتهت اىل اختيار اكرب مكاتب اػبربة الدولية لتنفيذ ىذه اؼبهمة وىو مكتب أعلنت عرب اعبرائد الوطني

وقد اثٌت ىذا اؼبكتب بعد تدقيقو عل طريقة مبو و تطوير بنك السالـ اعبزائري حسب اؼبعايَت الدولية اؼبعتمدة يف البنوؾ 
اجل استكماؿ استمرار ىذا النمو، وبناءا توصيات ىامة من   kpmGاالسالمية يف بقية الدوؿ االخرى، وقدـ مكتب 

 عليو وضعت االدارة التنفيذية ابلبنك جدوال وبرانؾبا زمنيا لتنفيذ ىذه التوصيات.
االجراءات التنظيمية: هبدؼ مراجعة و ربديث اجراءات بنك السالـ اعبزائري دبا يتماشى والنمو اؼبستمر للبنك  -2

ثالثُت اجراء منها صبيع االجراءات اؼبتعلقة بنشاط فروع البنك اضافة ثالثة عشر  قانت االدارة التنفيذية دبراجعة وربديث
 نص تنظيمي سبت اؼبصادقة عليهم.

                                                           
 .8ص.2017التقرير السنوي لبنك السالـ اعبزائري لسنة -1

2 .13،ص2017التقرير السنوي لبنك السالـ اعبزائري لسنة -
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حوكمة البنك: يف اطار التزاـ بنك السالـ اعبزائر دبعايَت اغبوكمة قامت االدارة التنفيذية ابلبنك ابستصدار ؾبموعة  -3
 :   تقضي بتشكيل عدة عباف أنبها من القرارات

 عبنة اعبرد اؼبادي للمصرؼ.  -
 عبنة اؼبتابعة و التحصيل.  -
 عبنة مراجعة و مصادقة االجراءات.  -
 عبنة العقود و النفقات.  -
 نة متابعة تنفيذ اجراءات اؼبصرؼ.عب  -
 عبنة اؼبراجعة و الًتصبة.  -

 كما مت انشاء:
 االسالمية. مركز للتوثيق لتجميع القوانُت العلمية اؼبتعلقة ابلصَتفة 
 .دائرة التمويل االهباري لتسيَت و تطوير نشاط التمويل االهباري على مستوى اؼبصرؼ 
  دائرة االفصاح و التخطيط اؼبايل اؼبنوطة إبعداد اإلفصاحات القانونية و اعداد اؼبيزانية ومتابعة أدوات الرقابة على

 التسيَت.
 .خلية االمتثاؿ ومكافحة تبييض االمواؿ 

  نب النشاط األخرىجوا اثنيا:
 1وتتمثل فيما يلي:

 النشاط التجاري: .1
 مت تركيز النشاط التجاري حوبل ؿبورين أساسيُت ونبا: 

مقارنة بنفس الفًتة  %88بنسبة  2017ملحوظا يف سنة  ارتفاعاأ_ رفع مستوى الودائع: حيث سجلت ودائع العمالء 
الر، وفيما ىبص تركيبة الودائع سبثل اغبساابت اعبارية مليوف دو  553مليوف دوالر إىل  309منتقلة من  2016لسنة 

نتيجة  %68مليوف دوالر أي بنسبة مبو  171مليوف دوالر إىل  102من إصبايل الودائع، وقد انتقلت من مبلغ  31%
حساب جديد(، وبنفس اؼبنحى سجلت  1005الستقطاب متعاملُت جدد وتوطُت عملياهتم اعبارية للمصرؼ)  فتح 

حساب جديد(، بفضل توطُت رواتب اؼبوظفُت وابراـ  4000فراد ارتفاعا ملحوظا     ) فتح اكثر من حساابت األ
اتفاقيات مع كبار اؼبتعاملُت العموميُت وعرض خدمات جديدة يف ؾباؿ التجزئة )التمويل االستهالكي، اػبدمات 

 اإللكًتونية، بطاقات الدفع...(
 2017للوضع االقتصادي واؼبايل الصعب الذي عرفتو اعبزائر خالؿ سنة  ب_ ربفيز وظيفة استقطاب العمالء: نتيجة

والتغيَتات التنظيمية اليت عرفتها الساحة التجارية، مت تركيز اعبهد التجاري على استقطاب متعاملُت جدد من شركات 
                                                           

 .9-8، ص _ص، 2017التقرير السنوي لبنك السالـ اعبزائري، لسنة  -1
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 300استقطاب أكثر من  صغَتة ومتوسطة ابالضافة اىل الشركات الكربى الرائدة يف ؾباؽبا على اؼبستوى الوطٍت حيث مت
 مليوف دوالر(. 8,5شركة كربى )رقم أعماؿ يفوؽ  100شركة منها 

 منها: 2017ومن الناحية التسويقية مت تطوير عدة منتجات خالؿ سنة 
 تسهيالت مؤقتة( 510تسهيالت دائمة و  285طلب سبويل ) 795دراسة  -
 تعاملُت من ـبتلف القطاعات ابعبزائر.اعتماد اسًتاتيجية تنويع احملفظة من خالؿ استقطاب أىم اؼب -
 اطالؽ اػبدمات االلكًتونية عرب منتوج سالـ مباشر "وكذا بطاقات الدفع آمنة". -
 اعتماد اسًتاتيجية التصنيف التجاري للمتعاملُت من أجل ربسُت اػبدمات اؼبصرفية. -
 اؼبشاركة يف تظاىرات اقتصادية للًتويج خبدمات اؼبصرؼ. -
 و التوفَت يف شكل منتوج ربت تسمية "أمنييت". تسويق دفاتر االدخار -
 تسويق خدمة الصناديق اغبديدية ربت تسمية "أماف". -
 :الرقابة الشرعية على خمتلف معامالت البنك. 2

وبرص اؼبراقب ابلتنسيق مع ـبتلف مصاٌف بنك السالـ اعبزائري وىيئة الفتوى والرقابة الشرعية على اغبفاظ على 
 بعدة مهاـ من بينها: 2017رؼ مع أحكاـ الشريعة االسالمية وقد قاـ خالؿ سنة مطابقة معامالت اؼبص

 توعية عمالء اؼبصرؼ أبصوؿ و فبيزات االستثمار والتمويل اإلسالمي. -
 فحص العمليات اليت يقـو هبا اؼبصرؼ و التدقيق عليها. -
 1 ى و الرقابة الشرعية.متابعة تنفيذ اإلدارات واألقساـ اؼبعنية للتعليمات الصادرة عن ىيئة الفتو  -
 األنظمة اآللية ادلتعلقة ببيئة األجهزة والشبكة:. 3

 إقباز عدة مشاريع متعلقة بنظم اؼبعلومات أنبها: 2017مت خالؿ   
 تطوير برانمج تسهيل سقوؼ التسهيالت. -
 ربديث برانمج سويفت من النسخة ستة إىل سبعة. -
 لثاين.الطور ا stream serverتطوير برانمج الطباعة    -
 (.avisتفعيل تقنية إرساؿ كشف حساابت اؼبتعاملُت هناية كل شهر عرب االيبيل)   -
 تطوير برانمج تقرير العمل اؼبركزي. -
 تطوير برانمج اػبدمات اؼبصرفية ابإلنًتنت.   -
 .2010إىل النسخة  2007من النسخة  EXCHAGEربديث النظاـ   -

                                                           
 .17، ص 2017التقرير السنوي لبنك السالـ اعبزائري، سنة  -1
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 .  ادلوارد البشرية:4
 :1إبقباز اؼبشاريع التالية 2017لبشرية خالؿ سنة قامت إدارة اؼبوارد ا   

 إنشاء نظاـ اؼبعلومات اػباص بتسيَت اؼبوارد البشرية.  -
 إعداد البطاقات الوصفية لوظائف الفرع.   -
 تقييم األداء الشهري والسنوي للموظفُت حسب النموذج اؼبعتمد.   -
 إنشاء نظاـ جديد للتقييم الفصلي وتطوير آلية التسيَت.  -
موظفا جديدا موزعُت على الفروغ و اإلدارات اؼبركزية ليبلغ العدد اإلصبايل  70توظيف  2017هدت سنة حيث ش -

 موظف من موظفُت ما قبل التشغيل( 33)ابإلضافة اىل  325للموظفُت 
 46دورات داخلية و 08دورة تدريبية من بينها  54كما عرفت ىذه السنة تكثيف الدورات التدريبية حيث مت تنظيم 

 خارجية مشلت أغلب ؾباالت النشاط.ورة د
 ادلبحث الثاين: متطلبات ودوافع توطني الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر

تسعى اعبزائر إىل إصالح منظومتها البنكية كجزء من اإلصالح االقتصادي الشامل من أجل إعطاء ىذه  
لربوية واإلجراءات العقيدية اليت أصبحت تسَت هبا اؼبنظومة دورىا األساسي يف التنمية، إال أف تفشي ظاىرة اؼبعامالت ا

اؼبنظومة البنكية يف البالد، أسهم وبشكل كبَت يف غياب ثقافة االدخار يف البنوؾ وانعداـ ثقة اؼبواطن اعبزائري يف البنوؾ 
لقطاع البنكي الوطنية، حيث أصبح ربوؿ البنوؾ التقليدية يف اعبزائر للعمل البنكي اإلسالمي ضرورة حتمية للنهوض اب

واالقتصاد اعبزائري، ولتعزيز مكانة البنوؾ اإلسالمية يف الساحة البنكية اعبزائرية يتطلب األمر من السلطات النقدية 
التحمس للفكرة أوال مث اتباع اسًتاتيجية واضحة ومتكاملة تعمل على توفَت اعبو اؼبالئم ؽبذه البنوؾ، وعليو سوؼ يتم 

أىم اؼبتطلبات اليت هبب توفَتىا لضماف قباح ربوؿ البنوؾ التقليدية يف اعبزائر سواء إىل بنوؾ  التطرؽ يف ىذا اؼببحث إىل
 إسالمية أو بنوؾ تقليدية سبارس العمل البنكي اإلسالمي ابلشكل الذي زبتاره.

 وقد مت تقسيم اؼببحث إىل مطلبُت ونبا: 
 رعبزائا متطلبات انشاء اؼبصارؼ االسالمية يفاؼبطلب األوؿ:  
 طُت البنوؾ اإلسالمية يف اعبزائراؼبطلب الثاين: اؽبيئات الداعمة لعملية تو  

 متطلبات انشاء ادلصارف االسالمية يف اجلزائرادلطلب األول: 
ن ػػب مػػو يتطلػػفإن، ةػػالجتماعيواية داػػالقتصاة ػػلتنمياق ػػالمية يف ربقيػػإلسؾ اوػػللبنة َتػػلكباة ػػألنبيور وادػػللا رػػنظ

 يبكن تلخيصها فيما يلي: ت متطلباة عدؿ لك من خال، وذؼبالئم لعملهاخ اؼبنااة هتيئػة ػػلنقديت االطػػلسا
دة، دػػؿبت ريعاػػتشونُت اوػػة بقػػالمية ؿبكومػػإلسؾ اوػػلبنؿ ااػػعمف أوػػتكأف ذلك ػػبد وػػؼبقصواتقنني العمل ادلصريف: -1
ـ اػحكأن ػالمية مػإلسؾ االبنوػكل ما يتعلق بص خاف انوقوؿ حبيث يتنا، لةولداؼبختصة يف والرظبية ت اعبهاان ػػعدرة اػػص

                                                           
 .13، ص 2017سنوي لبنك السالـ اعبزائري، سنة التقرير ال -1
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اؼ رػػإلشواة ػػلرقابايف ت كاالػػإلشان ػػَت مػػكثدي إىل يؤػػسػػذا اجملاؿ نُت يف ىاوػػن قػػسـ دػػع، إذ أف اػة عليهػلرقابواائها ػنشإ
 ئرية.اعبزا ؼبصرفيةؽ السواليت تعمل يف ت اؼبؤسسااف ػػع ـبتلػػة مػػلعالق، واةػػجعاؼبروابة ػػحملاساايَت ػػمعو

ضح لتنظيم عملها دبا يتفق الوالتشريعي ر اإلطااسيوفر ، إلسالميةؾ ابالبنوص مصريف خاف سن قانوأف كما 
  1نبها:ت ألسياسااءات واإلجراؾبموعة من د هباإألمر الك يتطلب ذلتحقيق ، ولوطٍتت االقتصاد امع متطلبا

 ؼبصرفية.اؼبنظومة ح اصالت إإلسالمية ضمن ملفارؼ اؼبصااملف إدراج  -
اد دػػػعإى ػػػهر علػػػيفهم بالسػػػتكل، ورفيُتػػػمصوانونيُت ػػػػقويُت داػػػقتصوارعيُت ػػػشاء ربػػػن خػػػة مػػػة ـبتصػػػكيل عبنػػػتش -
 إلسالمية.رؼ ااػػػػللمصف انوػػػق

ا يف ىذرهبا من ذبادة الستفاورة اضروإلسالمية والعربية وؿ الداإلسالمية يف رؼ اؼبصااؼبنظمة لعمل انُت القواسة درا  -
 اؿ.اجمل
ت ؼبؤسساؾ والبنواصبعية ، ؼبالية، وزارة ائراعبزامثل: بنك ، ألمر إلقباحوهبذا اؼبعنية ت اعبهااكامل بُت وف تعاـ قيا -
 ف.لقانوا التنفيذ ىذوقة دغبكومة للمصاف والربؼباا اخَتأمث ، ؼباليةا

ك ػلبناى ػلعض رػيف، الميةػإلسؾ اوػلبنالتميز يف طبيعة عمل ؼ واالختالإف ا ي:لمركزالبنك العالقة مع ا. تنظيم 2
ن ػػػا عػػػجهوك خرػػػلذٍت ػػػيعؾ، دوف أف وػػػلبناذه ػػػع ىػػػا مػػػيضة أزػػػمتميوة ػػػة خاصػػػل بطريقػػػيتعامأف ة ػػػلأي دويف ي زػؼبركا

نظيم ت، وطبيعة عملهاءـ ولرقابة تتالاساليب خاصة ؽبذه اـ أدوات وأستخدد  وااػػػهبإو ػػػىب وػػػؼبطلال ػػػب، وػػػقابتة ررػػػئدا
، إلسالميةؾ البنوالرقابة على ء واإلنشااينظم ص خاف قانوابلضرورة عن ما ذكر سابقا من سن ناذبا ف لعالقة يكواىذه 

نبها اإلسالمية )يف جوؾ البنواينظم عالقتو مع ف أف لقانوا ائر ( يف ظل ىذاعبزا)بنك ي ؼبركزابالتايل يبكن للبنك و
 فقا ؼبا يلي:وألساسية( ا

، ةػيرلتجاؾ االبنوػع بػئدالواى ػعلي ز ػػؼبركاك ػلبناو ػيفرضي ذػلاانوين ػلقااطي ػػالحتيإف ا أ. نسبة اإلحتياطي القانوين:
بة ػلنساذه ػىض رػتفأف ب ػهبا ذػل، كػلبنى ادػعُت لدوػ  ؼباؿ اموأىل ضباية إضافة ي، إلنقدوض اؼبعرالتحكم يف اىل ؼ إدػػيه
ر ستثماـ ايعٍت عد، إلسالميةؾ البنوى الدر ستثماالت النسبة على حسابااىذه ض فرف أل، ةػيرعبااع ػئدالواى ػا علػساسأ

ة، ؼبستثمرائع دالومن ؾبموع اقل أئد افبا يتسبب يف ربقيق عوب، ؼبطلواؼبخصصة لالحتياطي اؿ األموالنسبة من اتلك 
ألقل اعلى أو لقانوين االحتياطي اإلسالمية  لنسبة ؾ البنوى اية لدرالستثمات اغبساباع اخضاإبالتايل ال هبب و

 2التالية:رات لك لالعتباوذزبفيضها 
ية رستثمااؿبافظ ت أو مسانباأهنا ليها على إلنظر ايتم ، إلسالميؼ اؼبصراية يف رالستثماأو اآلجلة ائع دالوإف ا -

ذه ػىد رػك بػلبنان ػمف ماػض، ودوف ةػػباصاليتهم وعلى مسؤهبا وصحاألبنك لصاٌف ايديرىا رة، ػبساوالربح ايف رؾ تشا

                                                           
، حبث مقدـ إىل اؼبؤسبر الدويل الثاين مربرات وآليات انفتاح النظام ادلصريف اجلزائري على العمل ادلصريف اإلسالميد. ؿبمود سحنوف، زنكري ميلود،  -1

 .2008مارس  12، 11م جبامعة ورقلة، اعبزائر، أايـ حوؿ "إصالح النظاـ اؼبصريف اعبزائري يف ظل التطورات العاؼبية الراىنة" اؼبنظ
 .05/07/2019، اطلع عليو بتاريخ www.arablawinfo.com، من موقع اإلنًتنت، رقابة البنك ادلركزي على البنوك اإلسالميةبكر روباف،  -2
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ئع دالواعكس ما ينطبق سباما على ، أي ؼبسانبُت لكنها مؤقتةاؿ اوتعترب كأم، أي أهنا اػباحهأرن ػال عػفضاؿ وػألما
 ة. يرعباا

ا ػا ؼبػعليهة دػي فائػث تقاضػن حيػال مؾ التقليدية، وػلبناس ػاطي بعكػالحتيا اإلسالمية لن تستفيد من ىذرؼ اؼبصاإف ا -
لربح ايف رؾ ابة تشرئع مضاهنا وداألاؿ ألمواىذه ب غبماية ألصحااال من حيث توفَت ، وك من ـبالفة شرعيةػلذيف 

 رة.ػبساوا
َت ػػخأأ ػػه كملجدي دورؤػػيأف ر( ػػئاعبزاك ػػ)بني زػػؼبركاك ػػن للبنػػيبك ب. دور البنك ادلركزي كملجأ أخري لإلقراض:

 لسيولة كما يلي:ت امازجهتها ألائر حُت مواعبزاإلسالمية يف ؾ اوػػبة للبنػػبالنساض رػػلإلق
وض رػكل قػيف شت هيالػو تسػلـ دػيقي أف زػؼبركاك ػن للبنػيبك، إلسالمي ؼبشكلة سيولةالبنك ض ايف حالة تعر -  

لقانوين االحتياطي الناذبة عن نسبة ائد والفاإلسالمي عن البنك زؿ اكتناي، ؼبركزالبنك ايناؽبا زات اػمتيال ػمقاب، نةػحس
 وؿ.ألى احيانا( لدأعة  ) دمواؿ موأما يفوقها من أو 
ض فرؿ لك من خالذيتم وؽ، ولصندا امة ؽبذزلالارد اوؼباهبمع فيو ي أف ؼبركزايبكن للبنك ؾ مشًتوؽ صندء نشاإ -

ف تكو، ولبنكاحسب حجم ي ؼبركزالبنك اىا دبنسبة معينة وبد، سالميإيسهم فيو كل بنك ص حتياطي خاانسبة 
ة مسانداض، أي ألخَت لإلقراؼبلجأ ور ابدـ لقياامن ي ؼبركزالبنك اىي سبكُت ؾ ؼبشًتوؽ الصندا األساسية ؽبداؼبهمة ا
ة لتأكد من حقيقة ثغرورة امع ضر، غبسنض القراك بصيغة ػلذيتم و 1،ماليةت مازعرضها ألإلسالمية يف حالة تؾ البنوا
 را.فوض لقرع اجاإرلسيولة هبب از يف ػلعجاة ػحالء اػنتهاة ػيف حالب، وباػألسوالتوقيت واغبجم السيولة من حيث ا

دوف ة ػغبيلولاو ػىظ هبا، اػحتفض من فرض نسبة سيولة معينة على البنوؾ التجارية لاللغر: إف اج . نسبة السيولة
 ؼبفاجئة.السيولة ت امازألؾ لبنواذه ػىض رػتع

لوطٍت كعامل تنظيمي د ابالنسبة لالقتصاة نبية كبَتأإلسالمية رؼ النقدية باؼبصاالسيولة انسبة د لوجوإف  
ة ػػلتقليديواالمية ػػسإلرؼ ااػػؼبصاُت ػػز بػػلتميياب ػػر يتطلػػألمان ػػلكاهتا والمية ذػػإلسرؼ ااػػبالنسبة للمص، وساسي غبمايتووأ

ؼ تالػخس ااػػسأى ػػة علػلتقليديؾ اوػػلبناى ػة علػػضوؼبفراك ػػن تلػل مػػقف أوػتكأف ب ػػهبإذ  2،يولةػػلسابة ػػنست اػػيف مكون
ل ػػقبثال تػػالمية مػػإلسؾ اوػػلبن، إذ أف اةػػلتقليديؾ اوػػلبناا يف ػػن مثيلتهػػالمية عػإلسؾ اوػػلبناائلة يف ػػلسؿ اوػألصت ااػػمكون

غبكومية ات السندالنسبة اال تتضمن ض أًتػػؼبفان ػػمأف ا ػػكمـ، رػػو ؿبػػم ألنػػػبصايل ال ػػلتحصس ااػػسأى ػػعلت االػػلكمبيا
 ة. بفائد، ألهنا يضاأ

، بةػػلنساذه ػػؽبر تثماػػالساع ػػئودان ػػيط مػػبسء زػػجوة ػػيرعبااع ػػئدالوان ػػم مػػمهء زػػجع اػػخضإن ػػك يبكػػلذع ػػمو
ربت وإلسالمي البنك ى ابل لدي ؼبركزالبنك ى الكن ال يبقى لدولقانوين االحتياطي امن ػػضوؿ ألاب ػػث وبسػػحي
 ئع.دالوالسحب على ىذه ت اجهة طلباابل ؼبو، سلفناأعُت كما دغبماية للمواتوفَت ب ليس من باوؿ، ألاقابة ر

                                                           
 .216، ص 2007، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، ت ادلعاصرة على القطاع ادلصريف ودور البنوك ادلركزيةانعكاسات ادلتغرياأضبد شعباف دمحم علي، - 1
 .18دمحم سحنوف وزنكري اؼبيلود، مرجع سابق ، ص  -2
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ة ػؼبرجحؿ األصواىل ؿ إؼباؿ رأس ادبعد غبديثة(ا)بالصيغة ؾ لبنوايف ؿ ؼبارأس اكفاية تقاس  د . معدل كفاية رأس ادلال:
 نية. اؼبيزرج األنشطة خاؿ أو األعمااىل إضافة ، إؼبخاطروزاف اأػب

قد ، و2007ية سنة اؼبطبقة عاؼبيا منذ بدا IIزؿ خاصة منها بازؿ، لنسبة ىو نسبة بااشهر تطبيق ؽبذه إف أ 
زؿ لت )يف معظمها (  تطبق نسبة بازائرية ال اعبزؾ البنوي أف ائراعبزالربكة اة تطبيقية على بنك ػسؿ دراالػن خػتبُت م

I  ،نفس ػػبة بػػلنساده ػػق ىػػالمية تطبيػػػإلسؾ اوػػلبناى ػػعلض رػػر يفػػئاعبزاك ػػيضا بنأف أسة رالداىذه ؿ كما تبُت من خال
  1ؾ.لبنواذه ػػػية ىػػػبصوصة اػػعامر، دوف ةػػلتقليديؾ اوػػلبناؼبطبقة يف اة ػػلطريقا

ه ردػػصي أذػػلؿ ااػػؼبرأس اة ػػكفاير اػػر ؼبعيػػئاعبزاك ػػٍت بنػػو تبػػىؿ، كاػػإلشا اذػػل ىػػة غبػػيقل طرػػفضى أف أرػػنا ذػػل
عي يف ايرو IIزؿ فقا لنسبة بار وؼبعياا اضع ىذ، حيث و2005سنة دباليزيا  IFSBإلسالميةاة ػػؼباليت ادماػػػباس ػػؾبل

فا اعًتالقي أف بعد ر ؼبعياا اىذؾ لبنوان ىذه لعديد ماقد تبنت ، وإلسالميةؾ اوػلبنال يف ػلعمالوقت خصوصية انفس 
 خاصة.ت بتعليمار ؼبعياا اإلسالمية تبٍت ىذافرضت على بنوكها ة اًل عديدإف دوبل ، نفسهازؿ من عبنة با

معرفتهم وإلسالمية رؼ العاملُت باؼبصااعي ويسهم  ه . التدريب والتثقيف الشرعي للعاملني ابدلصارف اإلسالمية:
يف ، الميةػإلساة ػؼباليت ادماػػبر واتثماػالسايغ ػحيح لصػلصالشرعي التأصيل واإلسالمية االية ؼبت اؼبعامالؿ اة بأصوػلكاملا

ؼبؤىلة علميا رات اإلطاهتيئة اهبب ا لذ، سالميةؾ اإللبنوامن ا يصيب كثَتي لذاػبلل امعاعبة ات ورػلعثان ػَت مػلكثاة ػلإزا
 2ؿ:لك من خالذيتم ، وإلسالميةاؼبالية ت اؼبؤسسارؼ واعمليًا للعمل باؼبصاو
رات اػإلطاريج ػزبويب ردػتاد ودػك إلعػل، وذالميةػإلسارفية ػؼبصـ اوػلعلاييب متخصص يف رتدومركز تعليمي ء نشاإ -
ض لغرا اؽبذص قسم خاء نشاإفيمكن ، لعاجلالقريب الك يف ذمل يتسن ، وإذا ليها سابقار إاػؼبشاة ػؼبؤىلارفية ػؼبصا

 لعاصمة.ائر اباعبزؾ لعليا للبنواسة رباؼبد
، ؼبايلر االبتكااتدعيم وإلسالمية اؼبالية اؽبندسة امتخصصة يف تطوير ـ قساء أئر بإنشااعبزامية يف إلسالؾ البنوـ اقيا  -
ؾ وػػػبنرب اػػػذبدة تفاػػػالسان ػػػيبكر اػػػإلطا اذػػػيف ى، وكػػػلبنال ػػػخػػػا أي دااملُت ؿبليػػػلعايب ردػػػة لتػكز متخصصامرو
ة(، و دػػة )جػػػالمي للتنميػػإلساك ػػػابع للبنػػلتايب ردػػػلتث واوػػي للبحالمػػإلساد ػػػكاؼبعها اجملاؿ، ذػػػيف ىة دػػػئراالمية ػػػسإ

 ة(.لقاىر)التنمية ر وايل  لالستثماودػػػلاالمي ػػإلسؼ ارػػػابع للمصػػلتاالمي ػػػإلسد االقتصااز ػػػمرك
ة ػل: ىيئػمث، الميةػإلساَتفة ػلصاليت تعمل على تطوير الية ولدواإلقليمية ت اؽبيئاابعض د من جهودة الستفاورة اضر -
ؼبطبقة احملاسبية اؼبعايَت افقة مع اليت تضع معايَت ؿباسبية متو، البحرين()اإلسالمية اؼبالية ت اة للمؤسساػجعاؼبروابة ػحملاسا

  IFSBالمية ػػإلساة ػػؼباليت ادماػػػباس ػػؾبلى، ورػػخأة ػػجهـ الشريعة اإلسالمية من حكاأفقة مع امتو، وعاؼبيا من جهة

لعاؼبية مثل معايَت اؼبعايَت افقة مع اؼبتوا  Les règles prudentiellesر ذواغبػػة ػػغبيطاد ػػعاع قوػػيضي ذػػل، اا(ػػ)ماليزي
 ى.خرأن جهة ػالمية مػإلسؾ اوػلبنال يف ػلعماية ػي خصوصػعاتر، وةػن جهػمزؿ اػب

                                                           
 .278، ص 2006، مكتبة الرايـ، اعبزائر،عالقة البنوك اإلسالمية ابلبنوك ادلركزية يف ظل ادلتغريات الدولية احلديثةسليماف انصر،  -1
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 ادلطلب الثاين: اذليئات الداعمة لعملية توطني البنوك اإلسالمية يف اجلزائر
ليدية إىل بنوؾ إسالمية تغَت يف طبيعة عملها فبا أدى إىل ضرورة مراعاة البنوؾ لقد نتج عن ربوؿ البنوؾ التق

يل لدعم مسَتة اؼبركزية ؽبذا التغيَت، كما مت إنشاء ىيئات ومؤسسات على اؼبستوى احمللي واإلقليمي بل وعلى اؼبستوى الدو 
 البنوؾ اإلسالمية.

 الفرع األول: البنك ادلركزي
وجو الرئيسي للسياسة النقدية يف البلد واؼبراقب الرئيسي ألعماؿ البنوؾ فهو يهتم ابلرقابة يعترب البنك اؼبركزي اؼب

 1اإلدارية للبنوؾ اإلسالمية، ولذلك هبب إبراز كل ما يبثلو البنك اؼبركزي للبنك اإلسالمي.
 أوال: أهداف البنك ادلركزي يف ظل البنوك اإلسالمية

 2نك إسالمي على ربقيق األىداؼ التالية:يعمل البنك اؼبركزي عند إشرافو على ب
 ضباية أمواؿ اؼبودعُت. -
 ضبط التوسع النقدي واالئتماين. -
 توجيو النشاط التمويلي. -
 احملافظة على سالمة اؼبراكز اؼبالية للبنوؾ. -

 اثنيا: وسائل النقدية اإلسالمية
 3البنوؾ اإلسالمية فيما يلي:تتمثل طرؽ البنك اؼبركزي للمراقبة والسيطرة على العمليات اليت تقـو هبا 

 ـ الرقابة الكمية للبنوك اإلسالمية1
يهدؼ ىذا النوع من الرقابة يف التحكم يف حجم االئتماف وعملياتو الذي سبنحو البنوؾ بصفة عامة ابختالؼ 

 أنواعها، سواء بشكل مباشر أو بشكل غَت مباشر، وتتمثل فيما يلي:
 ـ االحتياطي النقدي القانوين 1ـ1

ثل قيمة ىذا االحتياطي يف نسبة من ودائع البنك وبتفظ هبا لدى البنك اؼبركزي، ويف ىذه اغبالة فإف البنك تتم
اإلسالمي ال أيخذ ىذه الفوائد اليت تفرضها عملية اإليداع اإلجباري، وابلتايل يواجو مشكلة خطَتة وذلك لسببُت 

 رئيسيُت نبا:
اب أخذا أو عطاءا، وبذلك تفقد عائدا كاف من اؼبمكن اغبصوؿ عليو لو مل تودع ػ أف البنوؾ اإلسالمية ال تتعامل ابلر     

 ىذه النسبة لدى البنك اؼبركزي.
                                                           

 ،،األردف1،العدد37اجمللد  ؾبلة دراسات للعلـو اإلدارية، اغبلوؿ، األبعاد، ،اؼبشاكل، خيارات اإلقراض األخري و ادلصارف اإلسالميةدمحم وجيو اغبنيب ،-1
 .126-123،ص ص 2010 
2

. اطلع عليو بتاريخ، www.kantakji.com عن موقع الدليل اإللكًتوين للقانوف العر،ي، نقال ، رقابة البنك ادلركزي على ادلصارف اإلسالمية،بكر روباف -
 .11.16. على الساعة 03/07/2019

المرجع نفسه.  -
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 ػ أف االحتياطي ال يبكن البنك اإلسالمي من توظيف كل األمواؿ يف اؼبشروعات االستثمارية.    
 ـ دور البنك ادلركزي كملجأ أخري2ـ1

يف مواردىا اؼبالية، فبا يستلـز إهباد اؼبلجأ األخَت للبنوؾ اإلسالمية الذي  تتعرض البنوؾ اإلسالمية إىل العجز
يتناسب مع طبيعتها، ويصبح ىذا األمر يسَتا عندما تشجع البنوؾ اإلسالمية ويقدـ ؽبا بعض البدائل اليت تليق بطبيعتها 

 1ونذكر منها:
ى معدؿ العائد الفعلي الذي يتم توزيعو على اؼبدة : ووبصل البنك اؼبركزي علتقدمي التمويل على أساس عقد مضاربة -

 اليت مت االنتفاع ابلتمويل فيها.
ىنا هبب أف يتم الربط بُت عملية اسًتداد البنك اؼبركزي ألموالو والتدفقات  تقدمي التمويل على أساس عقد ادلشاركة: -

 النقدية للمشروع.
المية بنسبة من أمواؿ اغبساابت غَت االستثمارية وتستخدـ تساىم فيو البنوؾ اإلس إنشاء صندوق مشرتك للسيولة: -

اغبصيلة يف تقدًن السيولة للبنك اإلسالمي عند وجود عجز مؤقت، ويدار الصندوؽ بواسطة البنك اؼبركزي أو بواسطة 
 عبنة سبثل البنوؾ اإلسالمية اؼبسانبة يف الصندوؽ.

يل الالـز كقرض حسن عند اغباجة ؼبواجهة عجز السيولة يقدـ البنك اؼبركزي التمو تقدمي التمويل كقرض حسن:  -
 وؼبدة ؿبدودة.

 تنشأ ؽبذا الغرض صناديق أو ىيئات مركزية حكومية تتوىل ربقيق ىدفها.التأمني على الودائع:  -
 ـ سياسة السوق ادلفتوحة:3ـ1

وراؽ اليت يبكن تداوؽبا يف يقدـ الفكر االقتصادي اإلسالمي يف ؾباؿ العمل البنكي بدائل إسالمية فيما ىبص األ
 2السوؽ النقدي واؼبايل، يتم ذكرىا كما يلي:

 وىي: ـ السندات اخلاصة:1ـ3ـ1
وىي أداة استثمارية تقـو على ذبزئة رأس اؼباؿ القارض )اؼبضاربة( إبصدار صكوؾ أـ سندات ادلضاربة أو ادلقايضة: 

 سجلة أبظباء أصحاهبا.ملكية برأظباؿ اؼبضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة وم
ال زبتلف سندات اؼبشاركة كثَتا على سندات اؼبضاربة إال من حيث أف صاحب السند يف ب ـ سندات ادلشاركة: 

 اؼبشاركة يكوف لو حق اؼبشاركة يف اإلدارة.
 ذلك ويتم إصدارىا من طرؼ البنك اإلسالمي لشراء معدات أو عقارات مث أتجَتىا ؼبن يرغب يفج ـ سندات اإلجيار: 

 فيكوف شبن اإلهبار العائد الذي يتحصل عليو أصحاب ىذه السندات.

                                                           
 .167ػبضر شعاشعية، مرجع سابق، ص  -1
االقتصادية والتسيَت، جامعة لكلية العلـو مقدمة  حبث، ورقة إلسالمية يف ظل نظام مصريف معاصررقابة البنك ادلركزي للبنوك اػبضر مرغاد وحدة رايس،  -2
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يعلن البنك اإلسالمي عن إصدار سندات لتمويل بناء عقارات مثال بطريقة االستصناع، ويقـو  د ـ سندات االستصناع:
لعائد الذي يبكن توزيعو بتقدير تكلفة اؼبشروع وربديد ىامش الربح ابالتفاؽ مع اؼبستفيد من ىذا العقار وعليو وبدد ا

على أصحاب ىذه السندات، وبعد عملية االكتتاب واغبصوؿ على األمواؿ يتم إقباز اؼبشروع مث بيعو إىل اؼبستفيد الذي 
يكوف قد اتفق مع البنك على الشراء بعقد الـز كما يؤكد على ذلك الفقهاء، وهبذا يتم اسًتجاع األمواؿ مع ىامش الربح 

 اؼبتفق عليو.
 1وتتمثل فيما يلي: ـ سندات اخلزينة العمومية:2ـ3ـ1

ىي سندات تصدرىا الدولة وذبرب البنوؾ على االكتتاب فيها مستعملة يف ذلك  أـ سندات اإلقراض احلسن للحكومة:
 السلطة النقدية فبثلة يف البنك اؼبركزي بنسبة مئوية من الودائع اعبارية لدى ىذه البنوؾ.

يوما، واليت تصدرىا  90ألداة اؼبالية كبديل عن أذوانت اػبزينة اليت ال تتجاوز عادة مدة ىي اب ـ سندات السلم: 
 الدولة للتحكم يف حجم السيولة أو لتغطية عجز مؤقت يف موازنة الدولة أو أي إنتاج قومي.

كليا أو جزئيا، ذبزئها يقصد هبا اختيار عدد من الوحدات االقتصادية اؼبملوكة للدولة  ـ أسهم االستثمار احلكومي: 3ـ3ـ1
إىل أسهم استثمارية لكل منها قيمة اظبية متساوية ويتم إصدار ىذه األسهم وبيعها دوراي ابؼبزاد العلٍت التنافسي على 

 اعبمهور، وربقق ىذه األسهم أرابحا سنوية.
 ـ سياسة السقوف االئتمانية: 4ـ1

يبنحو أي بنك يف مدة معينة، ويطبق البنك اؼبركزي  سقفا إلصبايل االئتماف )القرض( الذي وبدد البنك اؼبركزي
ىذا على صبيع البنوؾ دوف سبييز بُت تقليدية وإسالمية، علما أبف التمويل الذي تقدمو البنوؾ اإلسالمية لألشخاص ليس 

ات بسقف على سبيل القرض، وإمبا على سبيل االستثمار واؼبشاركة يف الربح واػبسارة، فإنو ينبغي عدـ تقيد االستثمار 
 االئتماف اؼبطبق على البنوؾ التقليدية.

 ـ نسبة السيولة النقدية:5ـ1
وىذا النوع من التمويل يصعب ربديد موعد ربصيلو، وىنا يبكن أف يتدخل البنك اؼبركزي من خالؿ إعادة  

بُت البنك اؼبركزي  سبويل خزينة البنوؾ اإلسالمية وإسعاؼ نشاطها اؼبصريف وفيما يلي بعض اؼبقًتحات لًتشيد العالقة
 والبنوؾ اإلسالمية عند تطبيق نسبة السيولة نذكرىا فيما يلي:

 تطبق نسبة السيولة على اغبساابت اعبارية. -
 إمكانية إنشاء جزء من الودائع االستثمارية وإعفائها من ىذه النسبة أو على األقل تطبيق نسبة أقل. -
اإلسالمية تعمل على مبوىا ؼبواجهة متطلبات السيولة، وتدعيم  تطوير أدوات مالية جديدة لتناسب احتياجات البنوؾ -

 ؿبفظة األوراؽ اؼبالية اإلسالمية وتنويع آجاؽبا.
 

                                                           
 .168ػبضر شعاشعية، مربع سابق، ص  -1
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 1وتتكوف فبا يلي:ـ الرقابة ادلباشرة والكيفية: 2
 ـ أسلوب التفتيش أو الرقابة على البنوك:1ـ2

اؿ مع البنوؾ التقليدية للتأكد من سالمة زبضع البنوؾ اإلسالمية للتفتيش من قبل البنك اؼبركزي كما ىو اغب
نشاطها، ونظرا ػبصوصيتها يفًتض إعداد دليل مستقل للتفتيش فإذا كاف ىذا الدليل يثبت أف إدارة البنك اإلسالمي 

 2هبوز للبنك اؼبركزي ازباذ اإلجراءات الالزمة يف ذلك. تسَت بشكل يضر دبصاٌف اؼبودعُت ويهدد وضعو اؼبايل،
 وائم االستبيان:ـ أسلوب ق2ـ2

حيث يرسل البنك اؼبركزي قوائم )استثمارات أو مباذج( إىل البنوؾ اإلسالمية الستيفاء ما هبا من بياانت 
ومعلومات عن حركة اؼبعامالت يف ضوء أسس ومعايَت معينة ويعتمد على تلك البياانت واؼبعلومات يف عملية اؼبراجعة 

 مات الزباذ القرارات.والرقابة وتقوًن األداء ألهنا مصدر معلو 
 ـ اإلقناع األديب:3ـ2

وفيها يقـو البنك اؼبركزي ابستخداـ أسلوب التوجيو واإلقناع األد،ي بشأف ما هبب أف تنتهجو البنوؾ من 
سياسات يف مباشرة نشاطها ويكوف ذلك يف صورة تصروبات يديل هبا البنك واجتماعات يعقدىا مع اؼبسئولُت، ودبا أف 

ية جزء من البنية البنكية وهتدؼ ػبدمة االقتصاد، فيجب أف زبضع لتوجهات البنك اؼبركزي ما دامت ال البنوؾ اإلسالم
 تتعارض مع أسس نشاطها.

 ـ رقابة البنك على سجل البنوك وفتح فروع جديدة:4ـ2
أبف  وذلك بتشجيع البنوؾ اإلسالمية على زايدة فروعها يف الداخل واػبارج والتأكد من طرؼ البنك اؼبركزي

البنك اإلسالمي ىو بنك تنموي يؤدي دور فعاؿ يف دفع التنمية االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمع من خالؿ صيغة 
 أعمالو.

 ـ أنواع أخرى للرقابة:5ـ2
ابإلضافة إىل ما سبق ىناؾ إمكانية الرقابة على نشاط البنوؾ اإلسالمية من طرؼ البنك اؼبركزي بطريقة مباشرة 

 3مثل:
 ة على تسجيل البنوؾ واندماجها وتصفيتها.الرقاب -
 الرقابة على نشاط البنك اإلسالمي يف العقار اؼبنقوؿ ابلشراء والبيع. -
 الرقابة احملاسبية من خالؿ مراجعة ومعاعبة القيود احملاسبية ألعماؿ البنوؾ اإلسالمية اؼبختلفة. -
 ات وحدود االئتماف.الرقابة على رأس اؼباؿ من حيث حده  األدىن وعالقاتو ابالحتياط -

                                                           
 .195سليماف انصر، مرجع سابق، ص  -1
 .9-8ػبصر مرغاد وحدة رايس، مرجع سابق، ص ص -2
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 الرقابة على الودائع ابلعمالت األجنبية، أعضاء ؾبلس اإلدارة، مراقيب اغبساابت، أسعار اػبدمات البنكية. -
 الفرع الثاين: هيئة الرقابة الشرعية:

الرقابة ىي إحدى الوظائف األساسية لإلدارة يف أي مؤسسة وخاصة مؤسسات األعماؿ إذ ال يتم العمل 
ا وال يستكمل بغَتىا، فالرقابة على النشاط البنكي يف البنك اإلسالمي رقابة متعددة ومتطورة ذات طبيعة اإلداري بدوهن

خاصة، فهي رقابة بنكية و شرعية يف نفس الوقت، ومن ىذا اؼبنطق يبكن القوؿ أهنا رقابة متكاملة ال يشوهبا أي قصور، 
ػبارجي، والف دافعها األىم ىو هللا سبحانو و تعاىل، لقولو تعاىل ذلك ألف الدافع الداخلي فيها أقوى بكثَت من الرادع ا

 1"إف هللا كاف عليكم رقيبا".
 أوال: تعريف هيئة الرقابة الشرعية

ربتل الرقابة الشرعية وزف كبَت يف سَت اؼبؤسسة البنكية اإلسالمية، وتقـو على وجود ىيئة مستقلة مكونة من  
دين وخرباء متخصصُت يف العمل البنكي، تتمثل مهمتهم كهيئة يف مراجعة النشاطات ؾبموع من علماء الشريعة وفقهاء ال

البنكية اليت تقـو هبا البنوؾ اإلسالمية، و التدخل إببداء الرأي واؼبشورة يف صبيع معامالهتا اؼبالية للتأكد من مطابقتها 
 2ألحكاـ الشريعة اإلسالمية، وذلك من خالؿ:

 وبياف اؼبخالفات إف وجدت واقًتاح اغبلوؿ اؼبناسبة لتصحيحها.متابعة العمليات اؼبصرفية  -
مراجعة العقود اليت يربمها البنك اإلسالمي مع عمالئو، و ابلتايل صياغة العقود اؼبناسبة اليت تتفق وأحكاـ الشريعة  -

 اإلسالمية 
أحكاـ الصياغة التمويلية اؼبساعدة يف وضع برامج تدريب العاملُت يف البنوؾ اإلسالمية دبا يؤدي إىل استيعاب  -

 واالستثمارية اإلسالمية و اػبدمات البنكية وفهم اعبوانب الشرعية والفقهية ؽبا.
ابلقواعد الشرعية خالؿ السنة،  كما أهنا تقدـ يف هناية كل سنة مالية تقدـ تقريرا يفصح عن التزاـ البنك يف معامالتو -

 لبنك ابلتطبيق العملي ؼببادئ االقتصاد اإلسالمي.  ابلتايل تعمل الرقابة الشرعية على أتكيد قياـ او 
 اثنيا: ضوابط هيئة الرقابة الشرعية

 3سبارس الرقابة الشرعية نشاطها وفق ؾبموعة من الضوابط أنبها: 
 يتم ترشيح أعضائها من قبل اعبمعية العمومية للمؤسسة اؼبالية العمومية. -
 ي للمؤسسة اؼبالية.هبب أف يكوف موقع اؽبيئة يف رأس اؽبيكل التنظيم -
ال هبوز أف يكوف عضو اؽبيئة الشرعية موظف يف اؼبؤسسة اؼبالية العمومية لضماف مواجهة الضغوط واؼبؤثرات اليت قد  -

 تؤثر سلبا يف مصداقية وحيادية ما يصدر عنو.

                                                           

 .01 اآلية*سورة النساء 
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ساعدىا يف إصدار سبنح ىيئة الرقابة الشرعية السلطة واغبقوؽ والصالحيات الكافية اليت سبكنها من إبداء الرأي وت -
 الفتوى بشكل صحيح.

 اثلثا: أدوات هيئة الرقابة الشرعية
حىت تؤدي ىيئة الرقابة الشرعية دورىا اؼبتعلق هبا والواجبات واؼبهاـ اؼبلقاة على عاتقها، البد ؽبا أف تتبع 

 1األسلوب اإلداري العلمي يف تنفيذ أعماؽبا، والذي يتضمن:
لشرعية من خالؿ رسم السياسات واإلجراءات ووضع برانمج العمل واعبداوؿ التخطيط لتحقيق أىداؼ الرقابة ا -

 الزمنية.
التنظيم بتحديد الواجبات واالختصاصات واألفراد الذين يؤدوف األعماؿ يف الوقت احملدد إلقباز ىذه األعماؿ  -

 وتصميم ىيكل العمل وربديد اؼبسؤوليات والعالقات بُت العاملُت.
 يمها فيما يتعلق بتحقيقها ألىدافها اؼبرسومة.متابعة خطط العمل وتقي -
 مشورة موظفي البنك يف كيفية أداء األعماؿ البنكية وسبل تطويرىا دبا ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية. -
 التدرج يف تطبيق السياسات واإلجراءات الرقابية هبدؼ ضماف قبوؽبا من قبل العاملُت القائمُت على تنفيذىا.  -

 اذليئات الدولية ادلساندة للبنوك االسالمية .الفرع الثالث: 
ىناؾ جهود لدعم مسَتة البنوؾ االسالمية على اؼبستوى االقليمي و الدويل، فقد صاحب انتشار البنوؾ السالمية 
 وانتشار ظاىرة ربوؿ البنوؾ التقليدية ة تقديبها للمنتجات االسالمية  تزايدا مطردا يف اغبركة الفكرية اؼبرتبطة هبا ،

وذبسدت بوضوح إبنشاء اقساـ و مراكز حبوث متخصصة يف دراسة االقتصاد االسالمي يف بعض اعبامعات العربية 
واالوربية واالمريكية، ويف تعدد اؼبؤسبرات والدورايت العلمية اؼبتخصصة ذات الصلة، كما انشئت العديد من اؽبيئات 

 البنكي االسالمي وسالمة تطبيقو. والتنظيمات واؼبؤسسات بغرض توفَت الدعم الالـز للنظاـ
  2سيتم التعرؼ على انبها كااليت :  

 for Islamic Financial Institution االسالميةهيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية  - 1     

Accounting and Auditing Organization 
س اليت وقعها عدد من اؼبؤسسات اؼبالية االسالمية ىي منظمة دولية غَت ىادفة للربح أتسست دبوجب اتفاقية التأسي 

يف النحرين، وبصفتها منظمة دولية  1991مارس  27يف اعبزائر، وقد مت تسجيل اؽبيئة يف  1990فيفري  26بتاريخ 
 45عضو من اكثر من  200مستقلة، ربظر ىيئة بدعم عدد كبَت من اؼبؤسسات ذات الصفة االعتبارية حوؿ العامل )

االف ( ومنها البنوؾ اؼبركزية واؼبؤسسات اؼبالية االسالمية و غَتىا من االطراؼ العاملة يف الصناعة اؼبالية  بلدا، حىت
  واؼبصرفية السالمية الدولية.

                                                           
 .11، صسابقحدة رايس ، مرجع ػبضر مرغاد و -1
 .02/07/2019يخ أطلع عليو بتار  ،www.aaoifi.com،سسات اؼبالية االسالميةاؼبوقع الرظبي ؽبيئة احملاسبة و اؼبراجعة للمؤ -2
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وتقـو اؽبيئة إبعداد واصدار معايَت احملاسبة اؼبالية واؼبراجعة والضبط واخالقيات العمل واؼبعايَت الشرعية للمؤسسات   
، كما تنظم اؽبيئة من برامج التطوير اؼبهٍت )وخاصة برانمج اؼبالية ال سالمية خاصة والصناعة البنكية على وجو العمـو

احملاسب القانوين االسالمي والربانمج اؼبراقب واؼبدقق الشرعي(يف سعيها الرامي اىل رفع سوية اؼبوارد البشرية العاملة يف 
 1ى مؤسساهتا.ىذه الصناعة وتطوير ىياكل ضوابط اغبوكمة  لد

 Banks and Financial Institution Generalاجمللس العام للبنوك وادلؤسسات ادلالية االسالمية  -2

Council For Islamic 

ومقرىا الرئيسي فبلكة البحرين، هتدؼ اىل تطوير اؼبمارسات العملية يف  2001ىو منظمة دولية أتسست عاـ 
دة معلومات كاملة ودقيقة حوؿ أنشطة ىذه البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية االسالمية، البنوؾ االسالمية اضافة اىل انشاء قاع

والية قضائية وىو  30عضوا خالؿ  120وسبثل صناعة اػبدمات اؼبالية االسالمية على مستوى العامل، مع ما يقرب من 
 ادات الصناعية.ما يبثل الالعبُت يف السوؽ، واؼبنظمات اغبكومية الدولية والشركات اؼبهنية، و االرب

  Islamic International rating Agency-البحرين-تصنيف للبنوك االسالميةهيئة ال -3
مت اعالف تدشُت اعماؿ الوكالة االسالمية الدولية للتصنيف واليت ازبذت من البحرين مقرا  2004يف عاـ  

ؼبالية االسالمية حيث كانت ىذه اؼبؤسسات رئيسيا ألعماؽبا وتعترب أوؿ وكالة تتخصص يف تصنيف البنوؾ واؼبؤسسات ا
 تعتمد على اؼبؤسسات اؼبالية الدولية التقليدية.

( ماليُت دوالر أمريكي ويعود للبنك االسالمي للتنمية مبادرة التأسيس وىو اؼبساىم األكرب 10ويبلغ رأس ماؿ الوكالة )
 2شركات واؼبؤسسات اؼبالية ووكاالت التصنيف.بينما تتوزع النسبة اؼبتبقية على عدد من ال %42فيها وتبلغ حصتو 

 Liquidity Management centreمركز ادارة السيولة  -4
إبنشاء  2002قامت ؾبموعة من البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية االسالمية على رأسها البنك االسالمي للتنمية عاـ  

 3ؾ االسالمية يف ادارة سيولتها.مركز إلدارة السيولة للبنوؾ االسالمية مقره البحرين. ؼبساعدة البنو 
 Islamic Financial Services Board رللس اخلدمات ادلالية االسالمية مباليزاي  -5

كهيئة مستقلة تعمل على االشراؼ على   2002مت انشاء ؾبلس اػبدمات اؼبالية االسالمية يف نوفمرب عاـ 
من البنوؾ اؼبركزية والسلطات النقدية لعدد من الدوؿ  صناعة اػبدمات اؼبالية االسالمية على مستوى العامل، وبدعم

ابإلضافة اىل بعض اؽبيئات واؼبنضمات الدولية القائمة على الرقابة واالشراؼ على الصناعة البنكية العاؼبية، ويبلغ عدد 
ها: البنك ( عضو فبثلُت ؽبيئات ومنضمات رقابة واشراؼ دولية من انب19( عضوا من بينهم )65أعضاء اجمللس حاليا )

 4الدويل وصندوؽ النقد الدويل وبنك التسوايت الدولية.
                                                           

 رجع نفسو.اؼب-1
 .03/07/2019أطلع عليو بتاريخ  www.iiratig.comاؼبوقع الرظبي ؽبيئة التصنيف للبنوؾ اإلسالمية، -2
 .03/07/2019،أطلع عليو بتاريخwww.imcbahrine.comع الرظبي ؼبركز ادارة السيولة،اؼبوق-3
 .03/07/2019اطلع عليو بتاريخ ،www.ifsb.comاؼبوقع الرظبي ؽبيئة ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسالمية،-4
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 Corporation International Islamic Tradeادلؤسسة الدولية االسالمية لتمويل التجارة  -6

Finance  
من قبل البنك االسالمي للتنمية وىي مؤسسة مستقلة لتمويل التجارة  2006-05-30مت أتسيسها بتاريخ 

ا الرئيسي يف تنمية التجارة بُت الدوؿ األعضاء عن طريق تقدًن التسهيالت التمويلية للتجارة واالضطالع يتمثل ىدفه
 ابألنشطة اليت من شأهنا اف تيسر التجارة البينية والتجارة الدولية للدوؿ األغضاء.

 Islamic Corporation for Insurance ofامني االستثمار وائتمان الصادراتادلؤسسة االسالمية لت -7

Inversement and export crédit 
مت أتسيسها بقرار من البنك االسالمي للتنمية وهتدؼ اىل توسيع نطاؽ اؼبعامالت التجارية وتشجيع تدفق 
االستثمارات بُت الدوؿ، وتقـو بتقدًن اػبدمات للمصدرين واؼبستثمرين دبا يتفق مع أحكاـ الشريعة االسالمية وبتأمُت 

 الصادرات لتغطية اؼبخاطر التجارية واؼبخاطر القطرية، وتعترب أوؿ نضاـ للتأمُت على ـباطر االئتماف واعادة أتمُت
 واؼبخاطر السياسية وفقا للشريعة االسالمية على مستوى العامل.

مل صبيع اؽبيئات واؼبؤسسات سالفة الذكر ىدفها دعم البنوؾ االسالمية وترسيخ وجودىا وكذا تطويرىا، حيث اف العا
أبصبعو يتجو كبو العمل البنكي االسالمي، ورغم التحدايت عدد البنوؾ التقليدية اليت تنشد التحوؿ للبنوؾ السالمية يف 

 1تزايد مستمر .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .03/07/2019،أطلع عليو بتاريخ www.iciec.comاؼبوقع الرظبي للمؤسسة اإلسالمية لتأمُت االستثمار،-1
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 ادلبحث الثالث: التحدايت اليت تواجهها ادلصارف اإلسالمية يف اجلزائر
رزت للعياف بشكل أوسع بعد اجتماع اؼبصارؼ اإلسالمية ربدايت صبة منذ أتسيسها، وخاصة بعدما ب تواجه 

، الذي يعترب االنطالقة الدولية للمصارؼ اإلسالمية، وإف كانت درجة ونوعية التحدايت 1971وزراء اؼبالية جبدة سنة 
زبتلف من التأسيس إىل اؼبمارسة العملية إال أف انتشار اؼبصارؼ وؿباولة أتقلمو مع البيئات اؼبصرفية جعل من التحدايت 

 واجهو تبدو أكثر صعوبة نظرا ػبصوصية اؼبصارؼ اإلسالمية.اليت ت
 ادلطلب األول: التحدايت القانونية ادلطبقة من النظام ادلصريف اجلزائري على ادلصارف اإلسالمية

 من أىم التحدايت اليت تشكل عائق ابلنسبة لعمل اؼبصارؼ اإلسالمية يف النظاـ اؼبصريف اعبزائري نذكر مايلي: 
 ل: التحدايت القانونية ادلنظمة لعمل ادلصارف اإلسالميةالفرع األو 
حيث تعاين أكثر اؼبصارؼ اإلسالمية من فراغ قانوين يف ظل نظاـ تقليدي، ال يسعى لتطوير القوانُت اؼبنظمة  

لعمل اؼبصرؼ اإلسالمي من حيث خضوعو لنصوص قانونية تتعارض مع التزامو الشرعي، حيث زبضع البنوؾ اإلسالمية 
من قانوف النقد  84اعبزائر مثلها مثل البنوؾ األخرى لقوانُت ورقابة البنك اؼبركزي دوف استثناء، وىذا وفقا للمادة يف 

 1والقرض.
وابلرغم من أف بنك اعبزائر نصت قوانينو على أنو: "يعمل على هتيئة الظروؼ من أجل ضباية أفضل للبنوؾ  

ك: "يسمح بضماف ضباية أفضل للبنوؾ وللساحة اؼبالية" وىذا ما نصت والعمالء بشكل عاـ، وكذل 2والدخار اؼبوظفُت"
 .26/08/2003، والصادر يف ظهر ىذا األمر يف 03/11عليو تعديالت األمر 

إال أنو خالؿ دراستنا ألىم القوانُت اؼبنظمة لعمل اؼبصارؼ يف اعبزائر وخاصة البنوؾ اػباصة منها، اليت من بينها  
الدراسة، فقد وجدان أف اؼبصارؼ اإلسالمية ولطبيعة عملها اػباصة اؼبعتمدة على مبادئ الشريعة  البنوؾ اإلسالمية قيد

اإلسالمية ، مل ىبصص ؽبا البنك اؼبركزي قوانُت تراعي خصوصية عملها، وىذا بيناه يف النقطة السابقة، وىم ما هبعل 
ىبصص ولو  مع نظاـ مصريف تقليدي حبت وال اؼبصارؼ اإلسالمية ابعبزائر ربت سقف ربدايت أعلى نتيجة تعاملها

 ليت تسهل عمل اؼبصارؼ اإلسالمية.انُت أو اؼبراسيم أو اإلجراءات او ؾبموعة من الق
 الفرع الثاين: حتدايت تفرضها السياسة النقدية اليت ينتهجها بنك اجلزائر

 3:أوال: حتدايت تتعلق أبداة االحتياطي القانوين
كل ما يتعلق بكيفية حساب   2001-01انوين على الودائع اؼبصرفية فقد حددت التعليمة رقمابلنسبة لالحتياط الق     

نسبة االحتياطي القانوين، وكذا اؼبعدؿ اؼبفروض تطبيقو، وأيضا معدؿ الفائدة اؼبمنوح على ىذا االحتياطي القانوين)على 

                                                           
 .14/04/1990اؼبؤرخ يف  90/10من القانوف رقم  84اؼبادة قانوف النقد و القرض ،  - 1
، مذكرة ماجستَت، زبصص نقود مالية وبنوؾ، كلية العلـو اإلصالحات ادلصرفية ودورها يف جلب وتفعيل االستثمار األجنيب ادلباشرعبد القادر مطاي،  - 2

 .165، ص 2006بليدة، ة الاالقتصادية وعلـو التسيَت، جامع
3 .166اؼبرجع نفسو،  -
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الحتياطي القانوين(، كما حددت التعليمة رقم أساس أف اعبزائر من الدوؿ اليت يبنح بنكها اؼبركزي عائدا على نسبة ا
ومعدؿ الفائدة على االحتياط  %6.25معدؿ االحتياطي القانوين ب 2001-01اؼبعدلة للتعليمة رقم  06-2002
، لذى بعد ربدي للمصارؼ اإلسالمية ابعتبارىا ال تتعامل ابلفائدة حيث ال يبكنها االستفادة أو اغبصوؿ 1%2.5ب

ودائع وال يبكنها اللجوء إىل البنك اؼبركزي يف حالة نقص السيولة لديها، يعٍت ىذا عدـ استفادهتا من على مقابل لتلك ال
 وظيفتو ابعتباره اؼبموؿ األخَت لكافة البنوؾ ألهنا ستدفع فوائد مقابل التمويل الذي سيمنحو ؽبا.

إهباد حلوؿ ؼبشكلة التمويل وبعد تقدًن طلبات عدة من طرؼ مصرؼ الربكة اعبزائري لبنك اعبزائر خبصوص  
 وندرة السيولة اليت يقع فيها اؼبصرؼ اإلسالمي، اتفق البنكاف. بنك اعبزائر وبنك الربكة على اآليت:

"يف حاؿ وجود سيولة إضافية زائدة لدى بنك الربكة، فإنو يودعها يف حساب بنك اعبزائر دوف احتساب سعر للفائدة، 
لربكة للسيولة فإنو يدخل سبويال يف شكل قرض دوف فائدة من بنك اعبزائر، إال أف والعكس ابلعكس إذا ما احتاج بنك ا

ىذا االتفاؽ مل يدـ طويال بسبب إخالؿ بنك اعبزائر لو". وخالؿ اؼبلتقى الدويل حوؿ: اؼبؤسبر العلمي الدويل الثاين حوؿ 
ه النقطة وحبضور فبثل بنك اعبزائر آف ذاؾ، إصالح النظاـ اؼبصريف اعبزائري اؼبنظم جبامعة ورقلة، وعند النقاش حوؿ ىذ

تدخل السيد مدير الدائرة القانونية لبنك الربكة اعبزائري األستاذ انصر حيدر وطرح سؤاال على فبثل البنك اعبزائري 
مفاده، ما سبب زبلي بنك اعبزائر عن التزامو ابتفاؽ تبادؿ السيولة بينو وبُت بنك الربكة، وبقى السؤاؿ معلقا دوف 

 2إجابة.
 اثنيا: حتدايت تتعلق أبداة معدل اخلصم

يعد سعر اػبصم أو كما يسمى سعر إعادة اػبصم دبثابة سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك اؼبركزي من البنوؾ    
التجارية مقابل إعادة خصمو ؼبا يقدـ إليو من كمبياالت وأذوانت اػبزينة، ووبصل البنك اؼبركزي على سعر اػبصم عند 

  3.يبو قروض وسلوؼ مضمونة إىل البنوؾ التجاريةتقد
يسمح سعر اػبصم بوجود فرص حقيقية للبنوؾ التقليدية للحصوؿ على القروض من البنك اؼبركزي، كما مت  

 تبيانو يف اؼبطالب السابقة.
 اثلثا: حتدايت تتعلق بسياسة السوق ادلفتوحة

لية، األسهم والسندات يف البورصة، ولالستفادة من حيث تعتمد ىذه السياسة على شراء وبيع األوراؽ اؼبا 
البفاض األوراؽ اؼبالية اليت يبيعها بنك اعبزائر يف البورصة يتطلب أف تتطابق ىذه األوراؽ مع مبادئ اؼبصرؼ اإلسالمي، 

                                                           
 اؼبتعلقة بنظاـ االحتياطي القانوين. 11/12/2002اؼبؤرخة يف  2001-01اؼبعدلة للتعليمة رقم  2002-06من التعليمة رقم  02و 01اؼبواد  -1

 .مرجع سابق، د. ؿبمود سحنوف، زنكري ميلود - 2
 .187، ص 2007، دار اػبلدونية للنشر والتوزيع، اعبزائر، 1، طلنظامني اإلسالمي والوضعي دراسة ادلقارنةالسياسة النقدية يف اصباؿ بن دعاس،  - 3
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هم اؼبوافقة ودبا أف النظاـ اؼبصريف تقليدي فإف اؼبصارؼ اإلسالمية تستبعد كلية التعامل ابلسندات، وزبتار فقط األس
 1ؼببادئ التمويل اإلسالمي.

وعموما يبكن القوؿ أبف ىذا التحدي ال يشكل خطرا كبَتا على تنافسية اؼبصارؼ اإلسالمية يف اعبزائر وىذه  
 بسبب ؿبدودية بورصة اعبزائر اليت يشارؾ فيها ثالث مؤسسات فقط.
 مشكل السيولة الفرع الثالث: استحالة جلوء ادلصرف اإلسالمي لبنك اجلزائر عند

تلجأ البنوؾ عند حاجتها للسيولة إىل اؼبقرض األخَت وىو البنك اؼبركزي، وىو اغباؿ ابلنسبة للنظاـ اؼبصريف  
عن طريق األمر رقم  2010جاء اإلصالح اؼبصريف لسنة  2010اعبزائري، وطبقا لتعديالت قانوف النقد والقرض سنة 

إطار سالمة النظاـ اؼبصريف وصالبتو، فرض بنك اعبزائر على حيث أنو ويف  26/08/2010اؼبؤرخ يف  10/04
 2اؼبصارؼ العاملة يف اعبزائر أف يكوف ؽبا حساب جاري دائن معو لتلبية حاجات عمليات التسديد بعنواف نظم الدفع،

ره ؾبلس لكي وبرص على السَت اغبسن ؽبذه النظم وفعاليتها وسالمتها، كما حدد القواعد اؼبطبقة عليو يف نظاـ يصد
 3النقد والقرض.

فإذا كاف بنك اعبزائر ىو وبرص على حلحلة مشاكل السيولة اليت قد تقع فيها البنوؾ العاملة يف فلكو. فإف  
اؼبصارؼ اإلسالمية ال تستطيع أف تستفيد من ىذا اإلجراء كوف أف التعامل بُت البنك اؼبركزي والبنوؾ األخرى يكوف 

 والذي يتناىف مع طبيعة عمل اؼبصارؼ اإلسالمية اليت تستبعد ذلك. إقراضا واقًتاضا بسعر الفائدة
 الفرع الرابع: حتدايت ضعف تنافسية ادلصارف جراء القوانني غري متساوية التطبيق

إف إصدار قوانُت تصب جلها يف صاٌف النظاـ اؼبصريف عموما، والبنوؾ اػباصة خصوصا والبنوؾ العمومية بشكل  
 تتجنب ـباطر عدـ توفر السيولة نتيجة ضماف اغبصوؿ على التمويل من بنك اعبزائر.أخص، هبعل من البنوؾ 

ومن مث فإف عدـ سبكن اؼبصارؼ اإلسالمية من االستفادة من ىذه اؼبزااي يضعف اؼبركز أو القوة التنافسية ؽبا  
 فتكوف صبلة القوانُت سلبا على اؼبصارؼ اإلسالمية من جهتُت اثنُت: 

 الستفادة منها واستغالؽبا لتنافيها مع طبيعة اؼبصارؼ اإلسالمية.عدـ التمكن من ا -
 تقوية اؼبركز التنافسي للمصارؼ اؼبنافسة على حساب إضعاؼ مركز اؼبصارؼ اإلسالمية. -
 
 
 

                                                           
، ص 1989، دار اللواء للنشر، السعودية، 1، طالرأمسايل ، السياسة النقدية يف االقتصاد اإلسالمي دراسة ادلقابلة مع االقتصادأضبد ؾبدوب أضبد - 1

171. 
 .06/02، اؼبادتُت 2010سبتمرب  01/05تعلق ابلنقد والقرض، اعبريدة الرظبية رقم اؼب10/04األمر  - 2
، 2012، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستَت، كلية العلـو االقتصادية، جامعة اعبزائر، إشكالية القروض ادلصرفية ادلتعثرة دراسة حالة اجلزائرىياؿ عادؿ،  -3
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 ادلطلب الثاين: حتدايت تتعلق بطبيعة صيغ التمويل واالستثمار اإلسالمي
 1 من أىم ىذه التحدايت نذكر ما يلي: 

 حتدايت تكيف ادلنتجات اإلسالمية مع الشريعة اإلسالمية وحتدايت السوق الفرع األول: 
على الرغم أبف اؼبصارؼ اإلسالمية استطاعت أف ربقق قفزات نوعية فيما يتعلق بتطوير منتجاهتا هبعلها تتكيف  

البنوؾ التقليدية مت  مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية، إال أهنا مازالت يف بداية طريقها، ذلك أف معظم منتجاهتا تقدمها
تعديلها وفقا لألحكاـ والضوابط اإلسالمية، وإف مل تصل البنوؾ اإلسالمية إىل مرحلة اإلبداع واالبتكار فإف ذلك 

 غَت قادرة على مواجهة اؼبنافسة. سيجعلها
 الفرع الثاين: غلبة صيغ التمويل ابدلراحبة على صيغ االستثمار ادلبنية على ادلشاركات

لقلة درجة اؼبخاطر مقارنة ابلصيغ اؼببنية على اؼبشاركة، تعتمد صيغة اؼبراحبة على أهنا: بيع السلعة  وىذا نظرا 
اؼبملوكة لبائع وقت التفاوض عليها بتكلفتها التارىبية )واليت تشمل شبن الشراء وأي نفقات أخرى تتعلق ابقتناء السلعة( 

 التكلفة.مع اشًتاط ربح ما سواء كاف مبلغ مقطوع أو نسبة من 
 الفرع الثالث: حتدايت خماطر صيغ التمويل ابدلشاركات

ومن بُت أىم صيغ التمويل ابؼبشاركة التمويل بصيغة اؼبضاربة، وال لبوض كثَتا يف ـباطر صيغ التمويل  
 2اإلسالمي، اليت تعتمد على مبادئ االلتزاـ والثقة والوفاء والوعد، من ىذه التحدايت نذكر:

يعترب اػبطر األخالقي الكامن يف عملية اؼبضاربة اليت قد يتصرؼ الوكيل فيها يف غَت صاٌف رب  اخلطر األخالقي: -
اؼباؿ، حيث قد يلجأ الوكيل إىل إخفاء بعض اؼبعلومات بقصد اغبصوؿ على ما ال يستحقو من اؼبنافع، إال أنو يبكن 

طريق النظر الدقيق يف كل مشروع قبل أف تدارؾ اػبطر األخالقي الكامن يف عقد اؼبضاربة بطريقة غَت مباشرة عن 
يدخل اؼبصرؼ يف سبويلو، وىذا األمر وبتاج إىل نظاـ كفؤ لدى اؼبصرؼ اإلسالمي لتقوًن اؼبشروعات تقويبا فنيا 

 دقيقا.
كما ىو معلـو يف التمويل اإلسالمي القائم على أساس اؼبضاربة ال يقبل الضماف ألف اؼباؿ   ضمان أمانة العامل: -

يد العامل خاضع للربح واػبسارة، ولكن يد ماؿ اؼبضاربة يف يد العامل يصَت مضموان رده يف حاالت يكوف يف 
التعدي والتقصَت، وىذا يبكن أف يكوف مدخال لطلب ضماف من العامل، والذي يربر ىذا الطلب بنظر الباحث ىو 

ابلضماف من قبل اؼبصارؼ اإلسالمية احتماؿ التعدي وفساد الزمن وقلة األمانة، إذ أنو ىبشى أف عدـ اؼبطالبة 
 هبذب إليها الطالبُت للتمويل فبا ال يثق بسالمة مشروعو وال ينوي إدارتو أبمانة.

                                                           
، أطروحة 2اطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها مبعايري كفاية رأس ادلال ادلصارف اإلسالمية من خالل معيار ابلل خمموسى عمر مبارؾ أو ؿبيميد،  -1

 .74، ص 2008دكتوراه، كلية العلـو اؼبالية و اؼبصرفية، األكاديبية العربية للعلـو اؼبالية و اؼبصرفية، 
 ، على اؼبوقع:الوقت احلاضر مشكالت البنوك اإلسالمية يفدمحم قباة هللا صديقي،   2
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ىناؾ صعوبة يف اسًتداد رأس ماؿ اؼبضاربة واألرابح اؼبستحقة عليو للبنك اإلسالمي يف  محاية القانون ضد ادلماطلة: -
ع يباطل العامل )صاحب اؼبشروع اؼبموؿ( وال يرد ما بقي من رأس اؼباؿ، الوقت احملدد، وأحياان يف حاؿ فشل اؼبشرو 

حيث أف القانوف يف صبيع البلداف وبمي اؼبقرض ويعينو يف اسًتداد ما أقرضو إذا وجد عند اؼبقًتض ماال، ولكن نفس 
احث أبنو هبب إعادة القانوف ال وبمي رب اؼباؿ يف عقد اؼبضاربة إذا ادعى العامل فشل اؼبشروع اؼبموؿ، فَتى الب

 1النظر يف ىذه القوانُت غبماية أرابب األمواؿ.
وذبنبا ؽبذه التحدايت اليت ربتاجها إىل سن قوانُت ردعية يفرضها البنك اؼبركزي، ففي اعبزائر وطبقا لتعديالت 

مقارنة  وبعدما الحظت السلطات الضعف الذي الزاؿ يتخبط فيو النظاـ اؼبصريف 26/08/2003، يف 03/11األمر 
ابلتحوالت االقتصادية السريعة، خاصة بعد فضيحة بنك خليفة والبنك التجاري والصناعي، حيث اتضح ضعف آليات 

استهدؼ بنك اعبزائر إصدار  صبلة من القوانُت وتعديلها تسمح بضماف ضباية أفضل  2اؼبراقبة اليت يستعملها بنك اعبزائر،
ي ومن شأنو أيضا أف يعزز شروط ومقاييس اعتماد البنوؾ ومسَتي البنوؾ للبنوؾ وللساحة اؼبالية واالدخار العموم

 والعقوابت اعبزائية اليت يتعرض ؽبا مرتكيب اؼبخالفات.
لكن ال يبكن تطبيق نصوص ىذه العقوابت على مرتكيب اؼبخالفات عند التعامل بصيغ التمويل اإلسالمية مع 

 اؼبصارؼ اإلسالمية.
 لداخلية للمصارف اإلسالمية يف اجلزائرادلطلب الثالث: التحدايت ا

ليس اؼبقصود ابلتحدايت أهنا ؿبلية إقليمية، بل اؼبراد هبا من داخل اؼبصارؼ اإلسالمية، وتشمل التحدايت  
 الداخلية عدة عوامل أنبها

 الفرع األول: نقص الكوادر ادلؤهلة للعمل يف ادلصارف اإلسالمية
ؼبؤىلة للقياـ ابلعمليات اؼبصرفية القائمة على أسس إسالمية، فهي إما النقص الشديد يف الكوادر واإلطارات ا

تتوافر على إطارات ؽبا اػبربة اؼبصرفية دوف اؼبعرفة أبحكاـ الشريعة اإلسالمية أو العكس، أي توفر فقهاء ـبتصُت من 
 3الناحية الشرعية، ضعفاء فيما ىبص اؼبعامالت اؼبصرفية اغبديثة.

 ود هيئات متخصصة كافية يف تكوين وأتهيل العاملني يف ادلصارف اإلسالميةالفرع الثاين: عدم وج
يالحظ يف اعبزائر عدـ االىتماـ الكايف ابعبانب البشري اؼبؤىلة للعمل يف اؼبصارؼ اإلسالمية ابعبزائر، إذ  

المية الكافية حوؿ يالحظ اؼبتعامل مع ىذا البنك أف معظم اؼبوظفُت وحىت إطارات البنك غَت ملمة ابؼبعلومات اإلس
النظاـ اؼبصريف واؼبعامالت اؼبالية اإلسالمية إذ أ، العدد األكرب من اليد العاملة ابلبنك مت جلبها عند االفتتاح من البنوؾ 

 4التقليدية األخرى.
                                                           

 .02اؼبرجع نفسو، ص   1
 .165عبد القادر مطاي، مرجع سابق، ص   2
 .53عيشوش عبدو، مرجع سابق، ص   3
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 ادلطلب الرابع: التحدايت اليت تفرضها البيئة احمليطة على ادلصارف اإلسالمية
 اؼبصارؼ اإلسالمية أف تواجو عدة ربدايت منها: إف البيئة اػبارجية تفرض على 

 الفرع األول: تعدد اآلراء وهيئات الرقابة الشرعية
وعدـ وجود جهة تعمل على توحيد الفتاوى فيما ىبص اؼبعامالت اليت تقـو هبا البنوؾ اإلسالمية والذي أدى إىل  

ؼبشاكل اليت تعاين منها ىذه اؽبيئات واليت من تشتيت أفكار اؼبسؤولُت عن إدارة اؼبصرؼ، وىذا راجع إىل ؾبموعة ا
 1بينها:

 نقص خربة ومعرفة الفقهاء ابؼبسائل اؼبالية واؼبصرفية اغبديثة وىذا يعٍت صعوبة الوصوؿ إىل فتوى شرعية ؿبددة. -
فتاوى التطور السريع واؼبتواصل يف اؼبعامالت االقتصادية وخاصة منها اؼبصرفية أدى إىل صعوبة متابعتها إبصدار ال -

 اؼبناسبة ؽبا.
عدـ البت يف قضااي عدة زبص اؼبنتجات اإلسالمية منها: اؼبماطلة، الضماف اؼبصريف، التجارة يف العمالت إذ قبد  -

أف اؼبصارؼ اإلسالمية أبساليب ـبتلفة، وأكثرىا ال تزاؿ ؿباطة بشيء من الغموض، ومن ىذه القضااي معاملة اؼبدين 
اؼبصريف، والتجارة يف العمالت األجنبية، وقد عاًف ىذه القضااي اجملمع الفقهي  اؼبماطل، وكيفية إصدار الضماف

اإلسالمي، لكن تبقى اؼبشكلة يف اختالؼ معاعبة ىذه القضااي، وىذا األمر يسيء لسمعة البنك اإلسالمي بل 
لفصل بُت العقوبة ويشوه صورتو حيث قامت اؽبيئات الشرعية اؼبشرفة على اؼبصارؼ يف إهباد صيغة مقبولة تضمن ا

والتعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن اؼبماطلة، ويتطلب األمر من اؽبيئات الشرعية دراسة مسألة الضماف اؼبصريف 
وتسهيل عملية إصدار الضماف اؼبصريف أبسلوب يغطي التكلفة أما ابلنسبة لتجارة العمالت األجنبية فاؼبهم االبتعاد 

 2عن الراب.
 وجود سوق مايلالفرع الثاين: عدم 

هبب أف يكوف سوؽ واحد كبَت ومنظم يستطيع أف يؤكد أنو يعمل وفقا للمبادئ اإلسالمية وعالوة على ذلك  
فإف السوؽ الثانوية للمنتجات اإلسالمية تتسم ابلضحالة الشديدة، واالفتقار للسيولة وأسواؽ النقد غَت موجودة تقريبا 

 3آخر.وإنشاء سوؽ ما بُت البنوؾ يعترب ربداي 
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تعترب ادلصارف اإلسالمية مؤسسات مالية مصرفية، اقتصادية، اجتماعية، تنموية، تقوم على رلموعة من  
ادلبادئ واألسس ادلتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وكان لظهورىا دور مهم يف خدمة اجملتمع وذلك من خالل 

 ، ى األفراد بقبول عام لد حتظىأبساليب وأدوات ادلسامهة يف التعامل مع البنوك 
 ،وقد وجدان أن ادلصارف اإلسالمية تواجو حتدايت سلتلفة ختتلف بنوع النظام ادلصريف الذي تتعامل معو 

وصوال  ،فمن نظام مصريف تقليدي حبت إىل نظام مصريف تقليدي يعطي فسحة من القوانني للمصارف اإلسالمية
يدل على أن ىذا  ،زائر شلثلة يف بنكي الربكة والسالملنظام مصريف إسالمي وواقع عمل ادلصارف اإلسالمية يف اجل

النوع من ادلصارف يواجو حتدايت قانونية وتنظيمية مباشرة وغري مباشرة يفرضهما بنك اجلزائر من خالل قانون 
 النقد والقرض.

 ية يفموتطوير الصريفة اإلسال جيعـىن لتشأدد ـا كحـب توفريىـجالوت ادلتطلبااىم أطرق إىل  التكما مت 
أن لك ، ذ جيب أن تكون عليو ىذه الصناعةماى باألحرب، أو اىو مطلوـن مـعة دـبعي  اجلزائر، واليت ال تزال

غري ان لبلداحىت يف  رورة بيئة إسالمية كاملة، بل ميكن تطبيقو بنجاحـب بالضـالمية ال يتطلـإلساريفة ـلصم ااـنظ
د ـيزيأن ن ـالمية ميكـسإة ـتنظيميت ريعاـتشونني اوـقد وـجم ودـع عـلو موإلسالمية ا األبعاددة لكن سيا، إلسالميةا
اليت هتتم ابألوات ادلالية االسالمية يف ألغلبية ي ذو ائراجلزا اجملتمعما يتوفر يف ا ىذم، واـلنظا اذـىح اـصلص رـن فـم

 تعامالتو االقتصادية.
 النتائج والتوصيات:

 إىل النتائج التالية: توصلنامن خالل ىذا البحث النتائج:  -1
بنفس ادلعايري والقوانني ادلطبقة على البنوك التقليدية األمر الذي املتها البنوك اإلسالمية يف اجلزائر من مع تعاين -

 يثري يف كثري من األحيان تعارضا بني مبادئها والواقع العملي.
القانونية ميكن تنظيم عمل البنوك اإلسالمية يف ظل البيئة القانونية السائدة، عن طريق ما يسمى ابالزدواجية  -

وذلك بسن قانون مصريف منفصل عن القوانني احلالية يراعي خصوصية العمل ادلصريف اإلسالمي، ويسمح 
إبقامة نظام مصريف موازي للنظام التقليدي القائم، شريطة أن يقرتن ذلك ابلتعديل أو اإلضافة على القوانني 

 القائمة لتتماشى مع أنشطة ادلصارف اإلسالمية.
مراعاة ىذه  بوخصائص ادلصارف اإلسالمية عن البنوك التقليدية ابلشكل الذي يتطلختتلف طبيعة  -

 اخلصوصية عند التعامل مع ىذا النوع من ادلصارف ووضع أطر قانونية وتشريعية خاصة حتكم نشاطها.
من بني أىم التحدايت اليت تواجو ادلصارف اإلسالمية يف اجلزائر ىي حتدايت قانونية منظمة لعمل النظام   -

ادلصريف اجلزائري على غرار معدل اخلصم وسياسة السوق ادلفتوحة وحتدايت داخلية تتعلق بنقص الكوادر 
 ادلؤىلة وعدم وجود ىيئات متخصصة.



 خامتة
 

 
60 

ة اإلسالمية يف اجلزائر ىي تنظيم العالقة مع البنك ادلركزي خاصة فيما من أىم متطلبات ودوافع توطني الصريف -
 يتعلق بنسبة االحتياطي القانوين ودور البنك كملجأ أخري.

 من أىم اذليئات الداعمة لعملية توطني البنوك اإلسالمية يف اجلزائر ىو البنك ادلركزي وىيئات الرقابة الشرعية. -
 صحة الفرضيات: -2
ا وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمي أبنو "مؤسسة مالية تعمل على جتميع األموال وتوظيفهيعرف البنك  -

ىذا ما جعلها تصنف من أىم  ،تستمد البنوك اإلسالمية أسسها ومبادئها من العقيدة اإلسالميةو  اإلسالمية،
وجودىا  ادلؤسسات اليت ظهرت يف الدول اإلسالمية، حيث دتكنت أبسلوب عملها ادلتميز من أن تثبت

 وىذا ما يؤكد صحة الفرضية األوىل. وقدرهتا كبديل للبنوك التقليدية
 إبنشاءتوجد ىناك قوانني خاصة  وانني وتشريعات البنوك التقليدية، والالنظام ادلصرف يف اجلزائر يتعامل بق -

 .الثانيةصحة الفرضية  ما ينفيوىذا بنوك اسالمية حيث ترتكز يف بعض من ادلواد اليت تشرح طبيعة عملها، 
 االحتياطيفنجد يف نسبة ، يفرق يف تعامالتو بني البنوك االسالمية والتقليدية ان البنك ادلركزي يف اجلزائر ال -

ك لبنوى الدر الستثمات النسبة على حسابااىذه ض فر نأل القانوين أنو جيب أن يفرض على الودائع اجلارية،
شلا يتسبب يف حتقيق ب، دلطلوادلخصصة لالحتياطي ال األموالنسبة من اتلك ر ستثمام ايعين عد، إلسالميةا

ك لبنوى اية لدرالستثمات احلساباع اخضاإبالتايل ال جيب ة، ودلستثمرائع دالومن رلموع اقل أئد اعو
 ، وىذا ما ينفي صحة الفرضية الثالثة.ألقل ختفيضهااعلى أو لقانوين االحتياطي اإلسالمية  لنسبة ا

 التوصيات:  -3
وانني والتشريعات اجلديدة بشكل يسمح لالقتصاد اجلزائري ابالستفادة القصوى من ضرورة العمل ابلق -

 اإلمكانيات ادلادية اذلائلة ادلعطلة بسبب القناعات الدينية لشرائح واسعة من اجملتمع.
إعادة صياغة بعض مواد قانون النقد والقرض احلايل، من أجل السماح للبنوك اإلسالمية ابلعمل بكل  ضرورة -

 حرية وشفافية، كون القانون احلايل ال ينص صراحة على العمليات اإلسالمية.
بنوك اليت ضرورة توسيع الصالحيات الرقابية ادلخولة للجنة ادلصرفية لبنك اجلزائر إىل امكانية مراقبة عمليات ال -

 تنشط وفق قواعد الشريعة، واستشارة خرباء يف الصريفة اإلسالمية .
 التأىيل الشامل، مع اعتماد التخصص. ومن أمثلة ذلك:  -
 أفاق الدراسة: -4

لذلك يبقى ادلوضوع زلل يف النهاية صلد أن ادلوضوع مازال مفتوحا بكل اجلوانب ادلختلفة للموضوع، 
النقاط البحثية اليت أنمل أن تكون دراسات يف ادلستقبل على النحو  البحث، لذلك خنتم دراستنا ببعض

 التايل:
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إجراء دراسات واحباث تركز على مدى تطبيق القوانني والتشريعات اليت تتيح للبنوك اجلزائرية اإلسالمية شلارسة  -
 نشاطها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.

 مالئمة. استثماريةودعمو وذلك بتوفري مناخ و بيئة  القيام بتشجيع العمل البنكي اإلسالمي يف اجلزائر -
يوصي إبجراء دراسات واحباث يف نفس ادلوضوع وذلك إببراز آليات انفتاح النظام البنكي اجلزائري على  -

 العمل البنكي اإلسالمي.
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 أوال: القرآن الكرمي

 .01 اآليةسورة النساء  -1

 .حفص برواية، 02من اجلزء  05، احلزب  286 إىل 282من   يةاآلسورة البقرة ادلكیة،  -2
 : الكتباثنيا

، دار 1، طالرأمسايل ، السياسة النقدية يف االقتصاد اإلسالمي دراسة ادلقابلة مع االقتصادأمحد رلدوب أمحد -1
 .1989السعودية،  اللواء للنشر،

، الدار اجلامعیة، انعكاسات ادلتغريات ادلعاصرة على القطاع ادلصريف ودور البنوك ادلركزيةأمحد شعبان دمحم علي،  -2
 .2007اإلسكندرية، 

 ، دون طبعة، دار الفضیلة، القاىرة ،مصر، بدون سنة.معجم التعريفاتاجلرجاين علي بن دمحم السید الشريف،  -3

 .2005، ديوان ادلطبوعات اجلامعیة، اجلزائر، تقنيات البنوكالطاىر لطرش،  -4

، إيرتاك للنشر والتوزيع، 1، ط، دور البنك ادلركزي يف إعادة جتديد السيولة يف البنوك اإلسالميةحدة رايس -5
  202، ص2009القاىرة، 

 .2010، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 1طإدارة ادلصارف اإلسالمية، حريب دمحم العريقات، سعید مجعة عقل،  -6

، 2، درا وائل للنشر والتوزيع، طإدارة ادلصارف اإلسالمية، مدخل حديثحريب دمحم عريقات وسعید عقل،  -7
 .2012األردن، 

، األردن، 1، دار ادلسرية للنشر والتوزيع زالطباعة، طأسس العمليات ادلصرفية اإلسالميةحسني دمحم مسحان،  -8
2013. 

، دار اخللدونیة للنشر 1، طالسياسة النقدية يف النظامني اإلسالمي والوضعي دراسة ادلقارنةمجال بن دعاس،  -9
 .2007والتوزيع، اجلزائر،

، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر العمليات ادلصرفية اإلسالميةخالد أمني عبد هللا، حسني سعید سعیفان،  -10
 .2008والتوزيع، األردن، 

، بدون دار النشر، جدة، 1، طاإلدارة االسرتاتيجية يف البنوك اإلسالميةعبد احلمید عبد الفتاح ادلغريب،   -11
2004. 



 قائمة ادلراجع
 

 
64 

 .2011، التجربة وحتدايت العودلة، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، ادلصارف اإلسالميةعبد العزيز قاسم زلارب،  -12

 ،، مكتبة الفالح ، مصر3، طادلعاصرة يف ميزان الفقه اإلسالميادلعامالت ادلالية علي امحد السلوس،   -13
1992. 

 .2006، جدار للكتاب العادلي، القاىرة، مصر، البنوك اإلسالمية حسن خلف،  فلیح -14

، مكتبة الرايم، عالقة البنوك اإلسالمية ابلبنوك ادلركزية يف ظل ادلتغريات الدولية احلديثةسلیمان انصر،  -15
  .2006اجلزائر،

 .2011، األردن، 1، دار الدجلة، ادلملكة األردنیة اذلامشیة، ط، االقتصاد اإلسالميسعید علي العبیدي -16

التمويل يف البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية، دراسة مقارنة من حيث ادلفاهيم واإلجراءات شوقي بورقبة،  -17
 .2013، األردن، 1والتوزيع، ط، عامل الكتب احلديثة للنشر والتكلفة

، 1، دراسة تطبیقیة مقارنة، دار النفائس للنشر والتوزيع، طالتشغيلية للمصارف اإلسالمية الكفاءةشوقي بورقبة،  -18
 .2014األردن، 

 .2007، منشورات احلليب احلقیقیة، لبنان، 2، طاإلسالميةادلصارف فادي دمحم الرفاعي،  -19

، 1العلنیة للنشر والتوزيع، ط الیازوري، دار أساسيات االستثمار يف ادلصارف اإلسالميةصادق راشد الشمري،  -20
 .2011األردن،

 .1999، ابرتاك للنشر والتوزيع ، مصر، 2، طاإلسالمية، البنوك دمحم امحد اخلضري  -21

 .1990، ادلؤسسة الوطنیة للكتاب، اجلزائر،  البنوك اإلسالمية مفهومها نشأهتا تطورها نشاطهادمحم بو جالل ،  -22

 .2001، بدون طبعة، دار وائل للنشر، عمان، أساسيات العمل ادلصريف اإلسالميزلمود حسن صوان،  -23

 .2007، دار ادلسرية للنشر والتوزيع، 1، طادلصارف اإلسالميةزلمود حسني الوادي، حسني مسحان،  -24

 .2014، مصر، 1، الدار اجلامعیة، طالصناعة ادلصرفية و العودلة االقتصاديةمصطفى كمال السید طايل،  -25

، دون طبعة، ادلكتب اجلامعي احلديث، القرار الستثماري يف البنوك اإلسالميةمصطفى كمال السید طايل،  -26
2006. 
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دار ادلسرية للنشر والتوزيع تطبیقاهتا ادلصرفیة،  -، أحكامها، مبادئهاالبنوك اإلسالميةدمحم زلمود العجلوين،   -27
 .2010، األردن، 2والطباعة، ط 

 .2008، دار ادلسرية للنشر، عمان، 1، طالبنوك اإلسالميةدمحم زلمود السلجوقي،  -28

، ادلؤسسة اجلامعیة  ادلصارف اإلسالمية نظرة حتليلية يف حتدايت التطبيقدمحم سلیم وىبة وعامل حسني عالكش،  -29
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2014. 

 اجملالت وادلقاالت: اثلثا

العدد ادلركز اجلامعي غرداية،  ، رللة الباحث، البنوك اإلسالميةاجلوانب القانونية لتأسيس خلضر شعاشعیة،  -1
5،2007. 

، ادلشاكل، األبعاد، احللول، رللة دراسات للعلوم خيارات اإلقراض األخري و ادلصارف اإلسالميةدمحم وجیو احلنيب ، -2
 .1،2010،العدد37اجمللد  األردن، اإلدارية،

نص ادلداخلة موجهة  تعريفها، نشأهتا، مواصفاهتا، وصيغها التمويلية...،: البنوك اإلسالمية: سلیمان انصر -3
للملتقى الدويل حول: أزمة النظام ادلايل وادلصريف الدويل وبديل البنوك اإلسالمیة، جامعة األمري عبد القادر للعلوم 

 6/5/2009-5اإلسالمیة بقسنطینة، 

، حبث مقدم للدورة التاسعة واألفاق اورواب: ادلسارات، التحدايتالتجربة ادلصرفية اإلسالمية يف دمحم النوري،  -4
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 .2006، الريموك

،دراسة تطبیقیة على البنك اإلسالمي األردين  تقييم األداء ادلايل للمصارف اإلسالميةأمارة دمحم حيىي عاصمي،  -2
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 اجلريدة، 2005يونیو 20ادلؤرخ يف 05/10، معدل ومتمم ابألمر 1975-09-30، ادلؤرخة يف 78، عدد الرمسیة
 .2005، سنة44، عدد الرمسیة
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11/12/2002 .   
 .2017التقرير السنوي لبنك السالم اجلزائري، سنة  -6
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 .03/07/2019،أطلع علیو بتاريخ www.iciec.comاالستثمار،ادلوقع الرمسي للمؤسسة اإلسالمیة لتأمني  -3
  .03/07/2019،أطلع علیو بتاريخwww.imcbahrine.comادلوقع الرمسي دلركز ادارة السیولة، -4
 .10/08/2019اطلع علیو بتاريخ  ،www.albaraka-bank.com ،موقع بنك الربكة اجلزائري -5
، أطلع علیو بتاريخ www.aaoifi.comادلراجعة للمؤسسات ادلالیة االسالمیة،ادلوقع الرمسي ذلیئة احملاسبة و  -6

02/07/2019. 
 .03/07/2019،اطلع علیو بتاريخ www.ifsb.comادلوقع الرمسي ذلیئة رللس اخلدمات ادلالیة اإلسالمیة، -7
اطلع  ،www.arablawinfo.comبكر رحيان، رقابة البنك ادلركزي على البنوك اإلسالمیة، من موقع اإلنرتنت،  -8

 .05/07/2019علیو بتاريخ 
بكر رحيان، رقابة البنك ادلركزي على ادلصارف اإلسالمیة، نقال عن موقع الدلیل اإللكرتوين للقانون العريب،  -9

www.kantakji.com 03/07/2019علیو بتاريخ، . اطلع. 
عبد الرمحان أبو الرومي، السالم اثين بنك يقتحم سوق اجلزائر، من موقع األنرتنت،  -10

www.islamonline.net 05/07/2019، اطلع علیو بتاريخ. 
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